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ΠΔΡΙΛΗΦΗ  
 

Καηαζέηνπκε κηα "κεηνςεθηθή αλαθνξά", θαηά θάπνηνλ ηξφπν, πνπ ζ' αθνξνχζε ηνλ 
κε πξνθαλή, ηνλ κε απηνλφεην, ηνλ ζρεδφλ αδχλαην εθείλν ρψξν ζθέςεο, νκηιίαο, δσήο 
ελ ησ κέζσ ηεο θξίζεο. Τν εξψηεκα πνπ ζέηνπκε θαη πξαγκαηεπφκαζηε είλαη ην εμήο: 
πνηνο είλαη θάπνηνο (θάπνηνη) ςπό διάνοιξη ρψξνο ζθέςεο, νκηιίαο, δηαβίσζεο, φπνπ έρνπλ 
αλαζηαιεί νη ςπρνδηαλνεηηθνί απηνκαηηζκνί πεξί ρψξνπ θαη θξίζεο; Σπλαθφινπζα, 
ηίζεηαη θαη ην δήηεκα ελφο αλάινγνπ (ππφ δηάλνημε) ...σπόνος -- πνπ «δελ ππάξρεη» ζε 
πεξηζηάζεηο "έθηαθηεο αλάγθεο" θη επεηδή, φπσο είλαη γλσζηφ, «ν ρξφλνο είλαη ρξήκα».  
 
Λέξειρ κλειδιά: κπίζη, τςσοδιανοηηικοί αςηομαηιζμοί, μη-γπαμμικόηηηα, ςπό διάνοιξη 
σπονοσώπορ, ηόποι μεηάβαζηρ  
 
 
1. ΔΙΑΓΧΓΗ  
 

Ζ εξγαζία καο αθνξά ηνλ εγρψξην ιφγν γηα ηνλ ρψξν, κεηά ηελ (θεξπρζείζα) θξίζε 
θαη κεηά ηηο (εμαθξηβσκέλεο) επηπηψζεηο ηεο ζ' απηφλ -- ζηνλ ρψξν, αιιά θαη ζηνλ ιφγν.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, θαηά ην θαηλνκελνινγηθφ ηνπ κέξνο, ν ιφγνο γηα ηνλ ρψξν θαη ηελ 
θξίζε θηλείηαη, ελ πνιινίο, ζε δχν άμνλεο: α) ζηελ θαηαγξαθή (θαη δηεθδξακάηεζε) ηεο 
ζεκεξηλήο θαηάζηαζεο, ή/θαη β) ζηελ αλίρλεπζε ελζαξξπληηθψλ ελδείμεσλ πξνο ηελ 
θαηεχζπλζε ηνπ "μεπεξάζκαηνο ηεο θξίζεο". Παξαηεξνχκε, φηη νη δχν άμνλεο έρνπλ κηα 
θνηλή αθεηεξία, ή έλα θνηλφ θνκβηθφ ζεκείν, φπνπ εκπίπηνπλ θάπνηεο παξαδνρέο θαη 
ζπκβάζεηο (θάπνηα θιηζέ), σο τςσοδιανοηηικοί αςηομαηιζμοί, πνπ πξνθαινχλ ηελ 
πεξηέξγεηα ηνπιάρηζηνλ. Φαξαθηεξηζηηθή, επίζεο, είλαη ε θαηαθαλήο βαξχηεηα πνπ 
απνδίδεηαη ζην ςπρνινγηθφ-ζπκπεξηθνξηθφ κέξνο ησλ ελ ιφγσ απηνκαηηζκψλ, ζε 
ζχγθξηζε κε ην δηαλνεηηθφ, -- αθφηνπ, κάιηζηα, κάζακε φηη «ε νηθνλνκία είλαη 
ςπρνινγία».  

Αλ ινηπφλ, πξηλ, είρε λφεκα ην ςπραλέκηζκα κηαο επηθείκελεο ζπκθνξάο, θη αλ πιένλ -
- κεηά ηελ απνδνρή ηνπ "κνηξαίνπ" -- είλ' εθηθηή θάπνηα (ζαιπεξή) έθζεζε 
πξαγκαηνγλσκνζχλεο ηεο θαζ' εκάο θαηαζηξνθήο, (θη αλ, αθφκα, αθήζνπκε θαηά κέξνο 
ηελ θαζ' φια ππαξθηή πηζαλφηεηα κηαο επηπιένλ θαηαζηξνθήο επί ηεο ζπληειεζζείζαο), ηη 
άιιν ζνπ κέλεη, απ' ην λα κηιήζεηο γηα ην "κέιινλ" -- κ' φξνπο "αλάθακςεο", 
"επαλεθθίλεζεο", ..."ειπίδαο"; Ζ ηξέρνπζα ζπκνζνθία ιέεη: νη θακπχιεο, φηαλ πέθηνπλ, 
θάπνηα ζηηγκή αλεβαίλνπλ, (ελψ ζπάληα παξαηεξείηαη ε ίδηα ...ζηνραζηηθφηεηα, φηαλ νη 
θακπχιεο βξίζθνληαη "ζηα πάλσ" ηνπο). Σην θάησ-θάησ, επηκέλεη, ππάξρεη ην αλαθαίξεην 
δηθαίσκα ζηελ ειπίδα. Υπφ ηελ ηξέρνπζα, επίζεο, επηθνηλσληαθή εληφρεζε ηεο δεκφζηαο 
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ζπδήηεζεο, νηηδήπνηε άιιν ζ' απαμηψλνληαλ κε ηηο ζπλνπηηθέο δηαδηθαζίεο ηνπ 
κοινυνικού απηνκαηηζκνχ.  

Απ' ηελ πιεπξά καο, θαηαζέηνπκε κηα "κεηνςεθηθή αλαθνξά" θαηά θάπνηνλ ηξφπν 
(φπσο ζην "Minority Report" ηνπ S. Spielberg), πνπ ζ' αθνξνχζε ηνλ κε πξνθαλή, ηνλ κε 
απηνλφεην, ηνλ ζρεδφλ αδχλαην εθείλν ρψξν ζθέςεο, νκηιίαο, δσήο ελ ησ κέζσ ηεο 
θξίζεο. Τν εξψηεκα πνπ ζέηνπκε θαη πξαγκαηεπφκαζηε είλαη ην εμήο: πνηνο είλαη θάπνηνο 
(θάπνηνη) ςπό διάνοιξη ρψξνο ζθέςεο, νκηιίαο, δηαβίσζεο, φπνπ έρνπλ αλαζηαιεί νη 
ςπρνδηαλνεηηθνί απηνκαηηζκνί πεξί ρψξνπ θαη θξίζεο; Σπλαθφινπζα, ηίζεηαη θαη ην 
δήηεκα ελφο αλάινγνπ (ππφ δηάλνημε) ...σπόνος -- πνπ «δελ ππάξρεη» ζε πεξηζηάζεηο 
"έθηαθηεο αλάγθεο" θη επεηδή, φπσο είλαη γλσζηφ, «ν ρξφλνο είλαη ρξήκα».  

 Μηα (εθ ησλ πζηέξσλ) πξνζπάζεηα γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ ζεσξεηηθψλ καο 
εξεζηζκάησλ απφ αλάινγα εγρεηξήκαηα, καο έθεξε ζηηο εμήο αμηνζεκείσηεο πεξηπηψζεηο: 
α. ζην ζρεδηαζηηθφ έξγν ηνπ Lebbeus Woods θαη, εηδηθφηεξα, ζηηο πξνηάζεηο ηνπ γηα 
"ειεπζεξν-ρψξνπο" ("freespaces") θη "ειεχζεξεο δψλεο" ("free zones")˙ β. ζην 
ινγνηερληθφ έξγν ηνπ James G. Ballard, θαη ζηελ επηκνλή ηνπ ζηηο "κεηαβαηηθέο δψλεο" 
("transit zones")˙ γ. ζηνλ "Stalker", ηελ θηλεκαηνγξαθηθή ηαηλία ηνπ Andrej Tarkovski, 
θαη ηελ πεξίθεκε "Εψλε" ηεο. Καη ζηηο ηξεηο πεξηπηψζεηο, είλαη θαζνξηζηηθή ε παξνπζία 
θάπνηαο κνξθήο "θξίζεο", θαλεξήο ή αζέαηεο. Αμηνπξφζεθην είλαη φηη ε ηέρλε απφ πνιχ 
λσξίο ππέθπςε ζηε ...ζαγήλε ηεο "δψλεο", θαζψο αληηιήθζεθε φηη θάηη αζπλήζηζην 
ζπκβαίλεη εθεί θαη άξρηζε ηελ εμεξεχλεζή ηεο. Οη ζηηγκέο ηεο απνθάιπςεο, φκσο, 
δηαξθνχλ ιίγν, θαη ζπλήζσο είλαη "επηθίλδπλεο".  

 

 
(πεγή εηθφλσλ: www.englishrussia.com - επεμεξγαζία απφ ηνλ Γ. Κνπηνχπε)  

 
2. ΦΤΥΙΚΟΙ ΚΑΙ ΓΙΑΝΟΗΣΙΚΟΙ ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΙ  
 

Οη απηνκαηηζκνί, πνπ δίλνπλ ην έλαπζκα γηα ηελ "αλαθνξά" καο, ζπλνςίδνληαη ζε 
θάπνηνπο ζηεξενηππηθνχο ηξφπνπο ηνπ ιέγεηλ, φπσο:  

-- «θξίζε είλαη, ζα πεξάζεη» -- ππνλνψληαο κηα θπθιηθή θίλεζε ησλ θνηλσληθψλ 
πξαγκάησλ, φπσο ζπκβαίλεη ζε θάπνηα πεξηνδηθά θπζηθά θαηλφκελα,  

-- «θάπνηα ζηηγκή ζα πηάζνπκε πάην» -- ν "πάηνο" ζαλ ην απηνλφεην ηέινο κηαο 
θαηαβχζηζεο, ή ζαλ ηελ πξνδηαγεγξακκέλε ηνπνζέηεζε πέξαηνο ζ' έλα "βαξέιη δίρσο 
πάην",  
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-- «θσο ζηελ άθξε ηνπ ηνχλει» -- πνπ 'ρεη ήδε δηαθσκσδεζεί αξθνχλησο, ζαλ θσο ηεο 
ληαιίθαο πνπ 'ξρεηαη θαηά πάλσ καο,  

-- [κ' επηζηέγαζκα φισλ, ζε θάζε πεξίπησζε, ην (ηειείσο ηαξηνπθηθφ) «πάλσ απ' φια ε 
πγεία»].  

Καη θάπνηνη πην ζνθηζηηθνί, φπσο:  
-- «ηφηε ππήξρε πξννπηηθή» -- κηα πνιχ ζρεκαηηθή αλαθνξά ζηηο πξψηεο δχζθνιεο 

κεηαπνιεκηθέο-κεηεκθπιηαθέο δεθαεηίεο ζηε ρψξα˙ ζηνλ βαζκφ πνπ 'θείλα ηα ηζηνξηθά 
δεδνκέλα ήηαλ δηαθνξεηηθά, δελ θαίλεηαη ηψξα θακηά δηάζεζε επηθαηξνπνίεζεο ηεο ίδηαο 
ηεο έλλνηαο θαη ηνπ ξφινπ ηεο "πξννπηηθήο" (πνπ ζήκεξα είλαη εμαηξεηηθά ακθίβνιεο 
ζεκαζίαο θαη ρξεζηκφηεηαο),  

-- ή ην ππνλννχκελν θάπνην "ρξένο" ηεο Ηζηνξίαο πξνο ηε ρψξα.  
Σηνλ βαζκφ πνπ ηα "θιηζέ" -- ηα παξαπάλσ θη άιια -- γίλνληαη θπξίαξρνο ιφγνο, 

δηακνξθψλνπλ ζηάζεηο απέλαληη ζηελ θξίζε θαη πξνζδνθίεο σο πξνο ηελ έθβαζή ηεο. 
Παξ' φιν πνπ δελ πξφθεηηαη γηα πξντφληα ζθέςεο, ε ζπκβνιή ηνπο ζην ιεγφκελν 
"κπινθάξηζκα" ηεο ζθέςεο, ηελ ηξνρνπέδεζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ (νξζνινγηθψο) 
ζθέπηεζζαη, ζπκβαίλεη κε ηξφπν αληίζηξνθα αλάινγν ηεο ζπνπδαηφηεηαο πνπ ζα ηνπο 
απέδηδε θαλείο. Δπηπιένλ, ε δηακεζνιάβεζή ηνπο ζηελ (θαζεκεξηλή καο) ζθέςε εληζρχεη 
ην θαηλφκελν ηνπ …(ζηγά-ζηγά) «ζθέθηνκαη φπσο ελεξγψ», δειαδή ηεο ζθέςεο πνπ 
γίλεηαη "αλαδξνκηθή", δεπηεξεχνπζα, επφκελε ησλ πξάμεσλ -- ελψ ζα πεξίκελε θαλείο λα 
ζθέθηνκαη (πξψηα) γηα λα ελεξγήζσ.  

Τν αλακάζεκα ησλ ζηεξενηππηθψλ θιηζέ θαλεξψλεη κηα δχζθακπηε ζπκπεξηθνξά πνπ 
ζπκίδεη λεχξσζε, κηα "ηξακπάια" ή έλα "πηλγθ-πνλγθ" ρσξίο αξρή θαη ηέινο, έλαλ 
κνλφηνλν θαη απνραπλσηηθφ ςπρνδηαλνεηηθφ απηνκαηηζκφ. Αθφκα, αληίζηξνθα θπθιηθφ 
θαη αηέξκνλν απ’ ην λφεκα ησλ ίδησλ ησλ θξάζεσλ-θιηζέ πνπ μεδηπιψλεηαη γξακκηθά. 
«Ο λεπξσηηθφο επαλαιακβάλεη αληί λα ζπκάηαη» (Φξφπλη)· ζηελ πεξίπησζε πνπ 
ζπδεηάκε -- κηα πεξίπησζε "ζπιινγηθήο λεχξσζεο" ή θξίζεο --, ε αληίζηαζε ζηελ 
αλάκλεζε, ζηε κλήκε θαη ηελ αμηνιφγεζε ηνπ παξειζφληνο, είλαη κηα ιήζε πνπ 
επηβάιιεηαη, φπσο θαίλεηαη, (θαη) κέζσ ηεο λεχξσζεο. Πεξηηηφ λ' αλαξσηηέηαη θαλείο ηη 
εμππεξεηεί. 
 

Όπσο θη αλ παξνλνκάδεηαη ην "ηέινο" (ή ε αξρή ηνπ ηέινπο) ηεο θξίζεο ("πάηνο", 
"Ηζάθε", θηι.), άιιεο δηαηππψζεηο γηα ηελ θαηάζηαζε, κπινθάξνπλ, αληίζηξνθα, ηα θιηζέ 
θαη ζηξέθνπλ ηε ζθέςε πξνο δχζβαηεο θαηεπζχλζεηο. Δλδεηθηηθή είλ' απηή πνπ πξφιαβε 
λα καο αθήζεη ν ζθελνζέηεο Θ. Αγγειφπνπινο: «ζην ηέινο απηήο ηεο θξίζεο δελ βιέπσ 
θσο». Παξάμελν, πξάγκαηη, ηέινο (θξίζεο) ρσξίο θσο, πνπ πξνθαιεί ηε ζθέςε θαη ηελ 
αληίιεςή καο.  

Παξφκνηα, ε ηδηαίηεξε πξνηίκεζε ηειεπηαία πξνο ην "ζπηξάι" γηα ηελ απεηθφληζε ηεο 
θαηάζηαζεο θαη ηεο δπλακηθήο ηεο. Υπεξβαίλεη ηηο απφςεηο πεξί "πξννπηηθήο", 
"βαξειηνχ" ή "ππζκέλα", θαζψο εκπεξηέρεη θαη θάπνηεο ελλνήζεηο (θβαληηθήο θαηαγσγήο), 
φπσο πεξί ζπηξάι ("αλνδηθνχ" ή "θαζνδηθνχ", αδηάθνξν, ή ρσξίο "πάην"), πνπ 'λαη 
δπλαηφλ σζηφζν λα εθβάιιεη ζ' εληειψο λέεο πξαγκαηηθφηεηεο. Ο ξπζκφο ηνπ "ζπηξάι" 
(progressive rhythm) αθνξά κηα πξννδεπηηθφηεηα ρσξίο πξφζεκν, ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ ή 
ηε κεηάιιαμε ζηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ, ηελ έλλνηα ησλ πξνεγνχκελσλ θαη επφκελσλ 
ζηαδίσλ θαη κηα "ηειηθή" θαηάζηαζε νιφηεια αιιηψηηθε, ζπλήζσο, απ’ ηελ αξρηθή. 

Τν εμεγεηηθφ κνληέιν ηνπ ζπηξάι πεξηγξάθεη κηα απην-ηξνθνδνηνχκελε δηαδηθαζία, ε 
νπνία ηείλεη λα ραξαθηεξίζεη κεγάιεο θαηεγνξίεο θξίζηκσλ θαηλνκέλσλ ηεο επνρήο καο. 
Σπλδπαζκέλν, ην ζπηξάι, κε ηελ έλλνηα ηεο "ζθνπιεθφηξππαο" ("wormhole"), 
αλαπαξηζηά ηελ αζχκκεηξε ζπλέπεηα ηεο απξφβιεπηεο εθβνιήο (αιιά θη ελδνβνιήο), ππφ 
ηε ζπλζήθε ηεο γεληθεπκέλεο αιιειελέξγεηαο θαη δηαζχλδεζεο, θαη ηειηθά ηεο 
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απξνζδηνξηζηίαο. Ωζηφζν, ε ζπλεπαγφκελε αδπλακία πξνβιεςηκφηεηαο είλαη θαη ην 
ζεκείν, εληεχζελ ηνπ νπνίνπ ε θνηλσληθή δπλακηθή κπνξεί λα 'λαη αθφκα αλνηρηή.  

Απ' ηελ άιιε, νη ςπρνδηαλνεηηθνί απηνκαηηζκνί κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο ην 
ζχκπησκα ηεο γξακκηθήο αληίιεςεο (νκαιφηεηα, ξπζκηθή θαλνληθφηεηα, θαηεχζπλζε θαη 
άξα αξρή-κέζε-ηέινο, θιπ.) γηα ηελ εμέιημε ησλ ζχγρξνλσλ θαηλνκέλσλ. Υπαγνξεχνπλ 
ζπκπεξηθνξέο, αλαγθαζκνχο θαη πξνζδνθίεο, πνπ ζπλάδνπλ κε ηειηθφηεηεο ζαλ θη απηέο 
πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ πξνζπάζεηα γηα ηε δηακφξθσζε κηαο εγρψξηαο "λέαο 
(ιεγφκελεο) αθήγεζεο".  

Δίλαη πξνβιεκαηηθή, επίζεο, ε θαηαθαλήο θιίζε ηνπο πξνο κηα "κειινληηθφηεηα" 
(futurity), απφ ηελ άπνςε ηεο ινγηθήο ηνχ «φ,ηη έγηλε, έγηλε˙ ηψξα θνηηάκε πξνο ην 
κέιινλ», πνπ απαμηψλεη θάζε δηάζεζε θξηηηθήο ηνπ παξειζφληνο. Ζ επαλεμέηαζε ηνπ 
παξειζφληνο ζεσξείηαη ρξνλνβφξα (αλ φρη ζηαζηκφηεηα), θη απαμηψλεηαη κε ζπλνπηηθέο 
δηαδηθαζίεο, θαζψο ε "ιχζε" θη νη "ζπληαγέο" ηεο εμφδνπ απφ ηελ θξίζε είλαη ήδε 
έηνηκεο, θαη ην κφλν δεηνχκελν είλαη ε άκεζε εθαξκνγή ηνπο. Ζ πξνηεηλφκελε (θελή) 
"κειινληηθφηεηα" ζπγθαιχπηεη κηα επείγνπζα αλάγθε αλαίξεζεο θάζε ρξνληθνχ (ή/θαη 
ρσξηθνχ) πεπιθυπίος ζηνραζκνχ θαη ζπλεηδεηνπνίεζεο απηνχ ηνπ «φ,ηη έγηλε».  
 

Πνηεο, ινηπφλ, ζα κπνξνχζαλ λα 'λαη θάπνηεο πξνυπνζέζεηο αλαζηνιήο ησλ 
ζπκπεξηθνξηθψλ θιηζέ, ψζηε λα δηεξεπλεζεί ε δπλαηφηεηα "δηάλνημεο", ή "ρσξέκαηνο" 
(απηνχ πνπ 'λαη δπλαηφλ λα ρσξεζεί, λ' αλνίμεη ρψξνο γη' απηφ ή λα ρσξέζεη ζ' έλαλ ρψξν);  

Όζνλ αθνξά ην ςπρνινγηθφ κέξνο, ε κε παξνρή εθείλνπ ηνπ πεξηζσξίνπ 
ζπλαηζζεκαηηθήο έθθξαζεο (αθφκα θαη γηα εθηφλσζε), κηα δπλαηφηεηα γηα εθθφξηηζε 
πνπ ζα πεξίκελε θαλείο θάπνπ, νπνπδήπνηε ζην (ρσξν-)ρξφλν ηεο θξίζεο, κνπδηάδεη ην 
ζπλαίζζεκα θαη ζνιψλεη ηε ζθέςε. Κάησ απ' ην δίδπγν "θφβνο-ειπίδα", ην 
ζπλαηζζεκαηηθφ θάζκα ηνπ αλζξψπνπ πνιψλεηαη, θαζψο ηαπηφρξνλα ζπκπηέδεηαη θαη 
ζπξξηθλψλεηαη, απφ ηνπο ζπκπεξηθνξηθνχο λάξζεθεο ηνπ "αηζζήκαηνο αζθαιείαο" θαη 
ηνπ "αηζζήκαηνο αηζηνδνμίαο". Δίλαη, πιένλ, θαηαθαλήο ε εξγαιεηαθή ηνπο ρξήζε ππφ ηε 
ζπλζήθε ηεο "έθηαθηεο αλάγθεο" θαη ησλ "πηεζηηθψλ ρξνλνδηαγξακκάησλ". Μηα δηάλνημε 
ζα 'ηαλ ε απνζπκπχθλσζε ηνπ ππνθεηκεληθνχ θαη θνηλσληθνχ ρξφλνπ θη ε δηάηαζε ηνπ 
ζπλαηζζεκαηηθνχ θάζκαηνο, ψζηε λα συπέζει ε απεηινχκελε αηνκηθή θαη ζπιινγηθή 
ςπρν-πνηθηιφηεηα.  

Όζνλ αθνξά ην δηαλνεηηθφ κέξνο, έλαο νξηζκέλνο ζησηθηζκφο, γηα παξάδεηγκα, ή ε 
δπλαηφηεηα ηήξεζεο κηαο ζηάζεο αλακνλήο (ελφο ιεπηνχ ζηγή), ζα 'ηαλ κηα πλεπκαηηθή 
ζηάζε (κεηάβαζεο), κηα πξνυπφζεζε γηα ηελ απνζπκπίεζε ελφο ρψξνπ ζηνλ νπνίνλ 
εθαξκφδεηαη ε κέγγελε ηεο ζπλαίλεζεο θαη ηεο ...ΤΗΝΑ («there is no alternative», κε ηε 
ζθξαγίδα ηεο Μ. Θάηζεξ, απφ ηξεηο δεθαεηίεο θηφιαο). Πνπ καο θέξλεη, ηαπηφρξνλα, 
αληηκέησπνπο κε ηα πην ζθιεξά πξνηάγκαηα ηνπ ζεκεξηλνχ Γπηηθνχ θφζκνπ φπνπ γεο.  

 
Φηάλνπκε, έηζη, ζην εθάζηνηε ςπομόσλιο, αο πνχκε, ηεο εληφρεζεο ηεο θνηλσληθήο 

δπλακηθήο πξνο νξηζκέλε θαηεχζπλζε. Κη ε πξνζνρή καο ζηξέθεηαη πξνο απηφ ην ζεκείν 
(πνπ 'λαη, σζηφζν, έλαο πεξίεξγνο ηφπνο), πνπ 'λαη πξνυπφζεζε γηα ηηο πεξαηηέξσ 
...κνριεχζεηο ελφο δπλακηθνχ ζπζηήκαηνο. Πξνθαλψο, είλαη θαη ην πην θαιά 
πξνζηαηεπφκελν, ην πην δχζθνια πξνζπειάζηκν.  

Γηα λα θέξνπκε έλα ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα, απφ ηελ πξφζθαηε επηθαηξφηεηα, αο 
ζπκεζνχκε ην απνθαζηζηηθφ ζεκείν γχξσ απ' ην νπνίν ζπληειέζζεθε ε ζχγθξνπζε 
κεηαμχ θαζεγεηψλ ηεο κέζεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο θπβέξλεζεο, κε ηελ επθαηξία ησλ 
θεηηλψλ παλειιαδηθψλ εμεηάζεσλ εηζαγσγήο ζηα ΑΔΗ. Απηφ δελ ήηαλ παξά ε ςπρνινγηθή 
θαηαπφλεζε ησλ ππνςεθίσλ (θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο) απφ κηα αλαβνιή ή κεηαηφπηζε 
ηεο εκεξνκελίαο ησλ εμεηάζεσλ, ιφγσ ηεο πξναλαγγειζείζαο απεξγίαο ησλ θαζεγεηψλ. 
Αλεμάξηεηα απφ ηα πξνηάγκαηα, ηα αηηήκαηα, ηελ εμέιημε θαη ηελ θαηάιεμε ηνπ 
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επεηζνδίνπ, κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε ην ππνκφριην πνπ θαηέζηεζε δπλαηή ηελ 
...ηξακπάια (ή δηειθπζηίλδα) -- ζην φλνκα, πάληα, ηεο εθπαίδεπζεο (γηα ηελ νπνία, 
ηειηθά, δελ έγηλε θακηά ζπδήηεζε ηεο πξνθνπήο).  

Πξφθεηηαη γηα ηελ εληαηηθφηαηε θη απνθιεηζηηθή -- ςπραλαγθαζηηθή -- επηθέληξσζε 
ζηε ρξνληθή ζηηγκή ή πεξίνδν απφ ηελ νπνία θξέκεηαη "ην κέιινλ ησλ παηδηψλ". Κάηη 
πνπ, βέβαηα, είλαη ππεξβνιηθφ, αλ φρη ςεπδέο. Πξφθεηηαη, επίζεο, γηα ην ζπλνιηθφ 
"θνχξδηζκα" ησλ καζεηψλ θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο, κ' φια ηα ζπκπαξνκαξηνχληα ηεο 
παζνγέλεηαο ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ηεο ρψξαο θαη ηεο ζπλαθνχο παξαπαηδείαο, απφ 
έλα θνηλσληθφ ζχζηεκα, φπνπ ε ελ γέλεη παηδεπηηθή πξνεηνηκαζία ησλ λέσλ γίλεηαη 
αληηιεπηή σο νηθνλνκηθή "επέλδπζε", κε ην ζπλνδεπηηθφ ηεο ςπρφδξακα. Να κηιήζνπκε 
γηα ελαπνκείλαζεο θνχζθεο αμηψλ κεηά ηε ζπληειεζζείζα θαηάξξεπζε;  

Γεληθφηεξα κηιψληαο, ην ππνκφριην κηαο ζρέζεο, πνπ κπνξεί λα ιάβεη ζπγθξνπζηαθφ 
ραξαθηήξα, ππνδεηθλχεη έλαλ ηφπν -- έλαλ ρψξν κε ζπγθεθξηκέλα ηζηνξηθά θαη πνιηηηθά 
ραξαθηεξηζηηθά -- ξηδηθνχ επαλαπξνζδηνξηζκνχ ησλ παξαδνρψλ, ησλ θαλφλσλ θαη ησλ 
ζπκβάζεσλ γηα ηελ ελλφεζε ηεο αηνκηθήο (ππαξμηαθήο) θαη ζπιινγηθήο (θνηλσληθήο) 
πξαγκάησζεο, απφ ηα ίδηα ηα θνηλσληθά ππνθείκελα ηνπ ζπληεινχκελνπ πνιηηηθνχ αγψλα. 
Ο Αξρηκήδεο, θαηαλνψληαο ηε ζεκαζία ελφο ηέηνηνπ ρψξνπ-ππνκνριίνπ, είπε φηη αλ ηνλ 
είρε ζα κπνξνχζε λα θηλήζεη ηελ ίδηα ηε γε. Τφπνη κε ηηο ηδηφηεηεο ππνκνριίνπ είλαη ην 
δεηνχκελφ καο. Γελ θηινδνμνχκε λα ...θηλήζνπκε ηε γε, αιιά πξνζπαζνχκε, κφλν, λα 
πξνζδηνξίζνπκε θάπνηεο πξνυπνζέζεηο θαη ραξαθηεξηζηηθά ησλ ηφπσλ-ππνκνριίσλ, γηα 
κηα εθηφο ξεχκαηνο ζεψξεζε ησλ πξαγκάησλ κέζα ζηελ θξίζε. Οη ελδείμεηο ππάξρνπλ.  
 
3. «ΓΟ ΜΟΙ ΠΑ ΣΧ» 1  
 

Ζ δηάλνημε ζηε κνλνδηάζηαηε γιψζζα θαη ζθέςε γηα ηελ θξίζε (κε ηνπο 
"κνλφδξνκνχο" ηνπο), ππνζέηνπκε φηη, αθνξά θαη θάπνηα αληίζηνηρε δηάλνημε πξηλ απ' 
φια ζηνλ ιφγν γηα ηνλ ρψξν, θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηνλ ιφγν γηα ηνλ ηφπν θαη ηε ρψξα ελ 
κέζσ θξίζεο θαη κε φξνπο θξίζεο.  

Σε ρσξηφ θνληά ζηα ζχλνξα, απ' ηα ιίγα απνκείλαληα κε θάπνηνπο θαηνίθνπο θη 
απείξαρην ην ζχλνιν ζρεδφλ ηνπ παξαδνζηαθνχ ηνπ ραξαθηήξα, κέιε ηνπ "πνιηηηζηηθνχ" 
ηνπ ζπιιφγνπ ζέινπλ λ' αλαιάβνπλ πξσηνβνπιίεο γηα ηελ πξνζέιθπζε επελδχζεσλ 
ηνπξηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο. κία απ' απηέο ηηο πξσηνβνπιίεο (δελ έρεη αθφκα εκθαληζηεί ε 
έλλνηα ηεο "δξάζεο") είλαη ην "θαζάξηζκα" ηνπ νηθηζκνχ απ' ηα εγθαηαιειεηκκέλα ζπίηηα, 
πνπ απνηεινχλ εζηίεο πνηθηιφκνξθσλ θηλδχλσλ (γηα ηνπο επηζθέπηεο πνπ ζα 'ξζνπλ). 
Λνγηθά, ζα 'πξεπε λα εθθαζαξηζηεί ζρεδφλ ην ζχλνιν ηνπ ρσξηνχ. Απηά, επηπρψο, κέρξη 
ην 2008. Έηζη έθηνηε, ζα κπνξνχζε ν ζχιινγνο λ' αξθεζηεί ηνπιάρηζηνλ ζε κηα 
δηαθνξεηηθή "θαζαξηφηεηα", πνπ ζα 'ηαλ ε ηειείσο απαξαίηεηε θαη ζηνηρεηψδεο κέξηκλα 
γηα ηα ...κηζνγθξεκηζκέλα ζπίηηα ηνπ ρσξηνχ, ελφςεη κηαο άκεζεο αιιαγήο ησλ πξνηχπσλ 
"αλάπηπμεο" ("ηνπξηζηηθήο", "αγξνηνηνπξηζηηθήο", ή άιιεο) θαη ηεο ελ γέλεη 
"πνιηηηζηηθήο" δξαζηεξηφηεηαο.  

Ζ πγηεηληζηηθή παξεθηξνπή ηεο "θαζαξηφηεηαο", πνπ ζθεηεξίδεηαη ην ζηάηνπο ηεο 
αηζζεηηθήο αμίαο, δελ γίλεηαη πάληα λ' αλαθνπεί ή λα παξνρεηεπηεί. Παξάδεηγκα, ε ηχρε 
ηεο Γεκνηηθήο Αγνξάο ησλ Σεξξψλ, έξγν ηνπ Ν. Μνπηζφπνπινπ, δεθαεηίαο ηνπ '70, -- θη 
έλα απφ ηα ειάρηζηα θηίξηα κνληέξλαο αξρηηεθηνληθήο ζηελ πφιε, πνπ κεηξηφληαη ζηα 
δάρηπια ελφο ρεξηνχ. Πξηλ ην 2008, θάπνηα ΣΓΗΤ έπεηζε ηνλ Γήκν γηα κηα ζπλνιηθή 
αλάπιαζε ηεο πιαηείαο Δκπνξίνπ, φπνπ βξίζθνληαλ ην θηίξην, θαη πξνέβιεπε ηελ 
θαηεδάθηζή ηνπ. Ζ θξίζε κάιινλ, παξά νη ζρεδφλ αλχπαξθηεο δεκφζηεο αληηδξάζεηο, 
θάλεθε λα 'λαη ην παξάδνμν "επηχρεκα" πνπ ζα δηέζσδε, έζησ θαη πξνζσξηλά, ην θηίξην. 
Ο Γήκνο, σζηφζν, εθθέλσζε ην θηίξην θαη η' άθεζε ζε κηα επαξθή εγθαηάιεηςε, ψζπνπ 
λα θαηαζηεί "επηθίλδπλν" γηα ηε δεκφζηα αζθάιεηα. Τν αίηεκα ηεο "θαζαξηφηεηαο" 
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παξεθηξάπεθε, θη εδψ: βξσκηζκέλν ίζνλ θαηεδαθηζηέν. Άιισζηε, ην θνηλσθειέο έξγν 
ηεο δεκνηηθήο αξρήο κπνξεί λα ζπλερίδεηαη θαη κε θαηεδαθίζεηο˙ κέρξη λα μαλαπλεχζεη ν 
επηρεηξεκαηηθφο άλεκνο ησλ κεγάισλ αλεγέξζεσλ, κηα ραξά κπνξνχλ λα ζπλερίδνληαη νη 
κηθξέο εξγνιαβίεο -- αθφκα θαη θαηέγεξζεο. Τν θνπθάξη ηνπ ιζηοπικού θηηξίνπ, ελ 
πξνθεηκέλσ, (κηα καηαησκέλε θαηεδάθηζε ελφςεη κηαο αδχλαηεο αλέγεξζεο) ζα κπνξνχζε 
λα θαηαζηεί "ηφπνο κεηάβαζεο", κε ηα ειάρηζηα κέζα δηαηήξεζήο ηνπ θαη ηα κέγηζηα 
νθέιε απφ ηελ αλαθνπή ησλ ζρεηηθψλ ςπρν-δηαλνεηηθψλ απηνκαηηζκψλ (πνπ απνηεινχλ, 
άιισζηε, έλα δηαξθέο ηζηνξηθφ ζηίγκα ζηε λεφηεξε εμέιημε ηεο πφιεο).  

Τα δχν παξαπάλσ παξαδείγκαηα ππνδεηθλχνπλ φηη, αθφκα θαη κ' φξνπο θιαζηθήο 
ζεσξίαο ηεο αξρηηεθηνληθήο, ζα κπνξνχζακε λα επαλεμεηάζνπκε ηελ (αγία) βηηξνπβηαλή 
ηξηάδα -- firmitas-utilitas-venustas -- κέζα απφ ηα ζπκθξαδφκελα ηεο κεηαλενηεξηθήο καο 
επνρήο θαη θξίζεο. Να επαλεθηηκήζνπκε, δειαδή, ην "αξλεηηθφ" κέξνο ηεο ζηεξεφηεηαο, 
ηεο ρξεζηκφηεηαο θαη ηεο θαιαηζζεζίαο, πνπ κπνξεί λα παίξλεη ηηο κνξθέο ηεο θζνξάο ή 
ηεο εξείπσζεο, ηεο εγθαηάιεηςεο ή ηεο καηαίσζεο, ηνπ άκνξθνπ ή ηεο παξάγθαο, 
αληίζηνηρα. Ζ θαηνίθεζε ζηα εξείπηα, ζηα αρξεζηεκέλα θειχθε, ζηνλ καραιά -- θαη 
ζηνπο ζπλδπαζκνχο απηψλ -- δελ είλαη θάηη θαηλνχξγην. Ζ επηθαηξνπνίεζή ηεο ζα 
πεξηιάκβαλε ηελ πιένλ ζπλεηδεηή επαλεηζαγσγή ηνπ "αξλεηηθνχ" ηεο κέξνπο ζηε 
κνλνθξαηνξία ηεο ζεηηθφηεηαο-σθειηκηζκνχ-αηζζεηηζκνχ, γηα ιφγνπο ηνπιάρηζηνλ 
πιεξφηεηαο ηεο αληηκεηψπηζεο κηαο θξηζηαθήο θαηάζηαζεο, θη επαλαπξνζδηνξηζκνχ ηεο 
"βησζηκφηεηαο" (αλ φρη ηεο επηβίσζεο) ζην χςνο ησλ πεξηζηάζεσλ. Βέβαηα, ππάξρεη ζ' 
φια απηά θαη ε, δηφινπ ππνιεηπφκελε, ζπκβνιηθή ηνπο δηάζηαζε. Αξθεί ε ιεηηνπξγία ηεο 
λα κελ πεξηπίπηεη ζε κλεκεηνπνηήζεηο, ηδξπκαηνπνηήζεηο, θαζεζησηνπνηήζεηο, κηαο 
θάπνηαο πξηλ, ή κηαο θάπνηαο κεηά, ηάμεο ησλ πξαγκάησλ.  
 

Τν πεξζηλφ θζηλφπσξν, έγηλε ε απεξγία ησλ ιεγφκελσλ "εξγνιαβηθψλ ππαιιήισλ 
θαζαξηφηεηαο" ηνπ ΑΠΘ, πνπ δηεθδηθνχζαλ ηελ επίιπζε εξγαζηαθψλ ηνπο πξνβιεκάησλ. 
Με αθνξκή ην γεγνλφο, ε αθαδεκατθή θνηλφηεηα είρε ηελ επθαηξία λα βηψζεη κηα, ηξφπνλ 
ηηλά, πέλζηκε "ζηηγκή", άηππε, ζπιινγηθή θαη απνκαθξπζκέλε, θάπσο, απφ ηνλ ξεαιηζκφ 
ηεο θαζεκεξηλφηεηαο (ηεο θξίζεο). Δίλαη ακθίβνιν αλ φζνη ελεπιάθεζαλ, εθείλεο ηηο 
κέξεο, ζηα γεγνλφηα, αλ φζνη αλακείρζεθαλ-κε-ηα-ζθνππίδηα, θπξηνιεθηηθά θαη 
κεηαθνξηθά, ήηαλ ελήκεξνη ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε θαη ηελ έθβαζε ηνπ αξρηθνχ 
πξνβιήκαηνο (ησλ εξγαδνκέλσλ). Δθείλν ζηάζεθε κφλν έλα αθεηεξηαθφ γεγνλφο, κηα 
αθνξκή, θαζψο ζηε ζπλέρεηα ηα ζθνππίδηα ζπζζσξεχηεθαλ ζε ηέηνηεο πνζφηεηεο πνπ, 
ηειηθά, ...απηνλνκήζεθαλ. Ζ "απηνλφκεζή" ηνπο ηάξαμε ζπζέκεια θάζε εγθαζηδξπκέλε, 
εγθαηεζηεκέλε, παγησκέλε, νπζηαζηηθή ή ζπκβαηηθή δνκή ζηνπο θφιπνπο ηνπ ΑΠΘ. Τα 
πιήγκα ήηαλ ζνβαξφ ζε φια ηα επίπεδα, ζεζκηθά, δηνηθεηηθά, ιεηηνπξγηθά, ρσξηθά, 
πξαθηηθά θαη, θπξίσο, ζπκβνιηθά. Οη ζσξνί ησλ ζθνππηδηψλ έθεξαλ απνζηαζεξνπνίεζε 
ζην παλεπηζηεκηαθφ ζχζηεκα θαη ππεξ-πξνζδηφξηζαλ ην ίδην ην ρσξηθφ πιαίζην, ην 
"ζθεληθφ", κε φια ηα ιεηηνπξγηθά θαη ζπκβνιηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. Έηζη, εθείλε ηελ 
πεξίνδν, ην ΑΠΘ αλαθεξφηαλ, απφ νξηζκέλνπο, σο «ηφπνο επεμεξγαζίαο απνξξηκκάησλ» 
(κε θπξηνιεθηηθφ αιιά θαη κεηαθνξηθφ λφεκα), «πξψελ εζηία γλψζεο θαη λπλ εζηία 
κφιπλζεο», ηφπνο πνπ πεξηκέλεη ηελ «θάζαξζε» (θαη φρη ηνλ θαζαξηζκφ). 

Ωζηφζν, ηα πάληα ηέζεθαλ ζε ακθηζβήηεζε εμαηηίαο ηεο απξνζδφθεηεο απηνλφκεζεο 
ηεο παξνπζίαο ησλ ζθνππηδηψλ, ελφο "αηπρήκαηνο" πνπ ηξνθνδφηεζε ηνλ ηφπν θαη ην 
ρξφλν (ησλ ελδηαθεξφκελσλ) κε πξσηφγλσξα δεδνκέλα θη έγξαςε ηε δηθή ηνπ ηζηνξία. 
Απφ κηα άπνςε, ε ππαξθηή πξαγκαηηθφηεηα έραζε ηα ξεαιηζηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο θη 
έγηλε θαληαζηηθή, θηλεκαηνγξαθηθή, ζνπξεαιηζηηθή. Σ’ απηφ ην πιαίζην, ενηόρ κηαο 
μαύπηρ ηπύπαρ πνπ άλνημε ζην Ίδξπκα, ε πνιπζπδεηεκέλε (νηθνλνκηθή) θξίζε δηεχξπλε 
ηελ εκβέιεηα θαη ην λφεκά ηεο, θαζψο θαη άιιεο θξίζεηο ήξζαλ ζην θσο. Ίζσο ε 
ζθνππηδν...θαηάζηαζε, πνπ ππήξμε παξνδηθή, άηππε θαη ππέξ-ξεαιηζηηθή, κηα θαηάζηαζε 
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πνπ δηακνξθψζεθε, φκσο, ζε πξαγκαηηθφ θαη νηθείν ηφπν θαη ρξφλν, λα ήηαλ, πξάγκαηη, 
κηα κνξθή πένθοςρ. Σάκπσο, κηα ζπιινγηθφηεηα, κηα θνηλφηεηα, έλα ζχζηεκα πνπ 
θαηαξξέεη εθ ησλ έζσ, λα βξήθε ηνλ ηξφπν, λα βξήθε ην πεπιθώπιο ρξνληθά θαη ρσξηθά, 
λα ζηνραζηεί γηα λα επαλαπξνζδηνξίζεη ηηο ζπληεηαγκέλεο ηεο ζπλεηδεηφηεηάο ηεο.  

 
Μηα άιιε θνξά θη έλαλ θαηξφ…, «ε πιαηεία ήηαλ γεκάηε κε ην λφεκα πνπ’ ρεη θάηη 

απ’ ηηο θσηηέο…». Σπλέβεθε ε "θαηάιεςε" δεκφζησλ ρψξσλ απφ ην θίλεκα ησλ 
αγαλαθηηζκέλσλ αλά ηε ρψξα (ηελ άλνημε θαη ην θαινθαίξη ηνπ 2011), θαη ηδίσο ε 
πξνζσξηλή θη άηππε εγθαηάζηαζή ηνπο ζε πιαηείεο. Ξάθλνπ, ε πιαηεία Σπληάγκαηνο 
ζηελ Αζήλα βξέζεθε γεκάηε αληίζθελα θαη πξφρεηξεο θαηαζθεπέο, ζπκίδνληαο 
"απζφξκεηνπο" νηθηζκνχο/θαηαπιηζκνχο απφ άιιεο επνρέο θαη αλάγθεο. Ταπηφρξνλα, 
άθελε λα δηαθαλνχλ θάπνηεο δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο θαηνίθεζεο θαη ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ 
δεκφζηνπ ρψξνπ. Τν θαηλφκελν απηνχ ηνπ ηχπνπ ηνπ "camp" ήηαλ αθφκα πην αηληγκαηηθφ, 
θαζψο αθνξνχζε ηε ζπκβνιηθή θαη κεληηαθή εηθφλα ηεο πξσηεχνπζαο (θαη, θαη' 
επέθηαζε, ηεο ρψξαο), ε νπνία, βέβαηα, ζα έπξεπε γξήγνξα λα απνθαηαζηαζεί θαη λα 
απνπλέεη ηελ επάλνδν ζηε λνκηκφηεηα θαη ηελ θαλνληθφηεηα. Απηφ ην ζχληνκν 
"μάλνηγκα", πνπ πξνέθπςε απφ κηα πξσηφγλσξε ζπιινγηθή θηλεηνπνίεζε (ππφ ην θάζκα 
ηεο θξίζεο), ζα κπνξνχζε λα θαηαρσξεζεί σο παξαθαηαζήθε θαη έλδεημε γηα ηα 
ραξαθηεξηζηηθά θαη ηνλ ξφιν θάπνηνπ "ηφπνπ κεηάβαζεο", ηα νπνία κέλεη λα 
πξνζδηνξίδνληαη θαηά πεξίπησζε απφ ηελ ίδηα ηελ πνιηηηθή πξάμε (θαη ηε δχζθνιε 
εμέιημή ηεο).  

 
Ίζσο ην πην θξίζηκν παξάδεηγκα λ' αθνξά ηε ζέζε ηνπ ξένος ζηελ "θνηλσλία ησλ 

πνιηηψλ". Θεσξείηαη επηκνιπληηθφο παξάγνληαο θαη, ππνηίζεηαη φηη, ζα πξέπεη κε θάπνηνλ 
ηξφπν λ' απνκνλσζεί -- αλ φρη λα εμνλησζεί. Παξ' φι' απηά, θαίλεηαη φηη ζα πξέπεη ε 
παξνπζία ηνπ θάησ απ' ηνλ Γπηηθφ ήιην θαη ν ξφινο ηνπ λα επαλεθηηκεζνχλ. Θα 
κπνξνχζε, ηνπιάρηζηνλ, λα καο δψζεη θάπνηα εξεζίζκαηα γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ 
"ηφπσλ κεηάβαζεο", πνπ αλαδεηνχκε, αθνχ κηα πηπρή ηνπ μέλνπ ελέρεη ηελ έλλνηα ηεο 
"κεηάβαζεο" -- θαη, κάιηζηα, ηεο ζρεδφλ αδχλαηεο. Αλ ε ζεκαληηθφηεξε ιεηηνπξγία ηνπ 
μέλνπ είλαη ε απφδνζε ηεο εζσηεξηθφηεηαο κηαο ελφηεηαο, κηαο επηθξάηεηαο, ελφο 
ζπζηήκαηνο, ηφηε απηφ κπνξεί λα 'λαη θη αθνξκή γηα ηε δηάλνημή ηνπο. Έηζη, ε πξφβιεςε 
ρψξσλ "ησ αγλψζησ ρξήζηε" ζα κπνξνχζε λα 'λαη κηα ζπκβνιηθή (αιι' φρη ηδξπκαηηθή) 
δηάλνημε, ρσξίο λ' απνθιείεηαη θαη ε ζπκβνιηθή (αιιά κε ηδξπκαηνπνηεηηθή) αλαγλψξηζε 
σο ηέηνηνπ ελφο πθηζηάκελνπ ρψξνπ.  

Τν (ππνζεηηθφ) κάλεζμα ηος ξένος ζα κπνξνχζε λα 'λαη έλα εγρείξεκα δηάλνημεο 
"ηφπσλ κεηάβαζεο". Θα κπνξνχζε, δειαδή, (κε ηε γεληθή αληηθεηκεληθή ηνπ "μέλνπ") λ' 
αθνπγθξαζηεί θαλείο ηελ (απξφζθιεηε) εκθάληζε ηνπ μέλνπ σο δπλαηφηεηα. Δλψ ζα 
κπνξνχζε (κε ηε γεληθή ππνθεηκεληθή ηνπ "μέλνπ"), κάιινλ πην δχζθνιν, λα ππνπηεπηεί 
ηελ θαηαιπηηθή ιεηηνπξγία ηνπ μέλνπ θαη λ' αληηιεθηεί ηε ζεκαζία ελφο ρψξνπ "ησ 
αγλψζησ ρξήζηε". Οη "ηφπνη κεηάβαζεο" δηαλνίγνληαη ζηελ εηεξφηεηα, συπούν ηελ 
εηεξφηεηα (πνπ 'λαη θάηη ξηδηθά δηαθνξεηηθφ απ' ηε δηαρεηξίζηκε δηαθνξά). Δθ ησλ 
πξαγκάησλ θη νη ίδηνη είλαη παξά-μελνη, εθφζνλ είλαη ππνδνρείο ηεο μελφηεηαο.  

 
4. ΣΟΠΟΙ ΜΔΣΑΒΑΗ  

 
Τφπνη κεηάβαζεο αλαδχνληαη, θαηά ηα θαηλφκελα, φιν θαη πην ζπρλά. Πφζεο, άιισζηε, 

αλαδχζεηο δελ ελαπνηίζεληαη ζηε θπζηθή ηπραηφηεηα θαη ζηελ αλζξψπηλε έκπλεπζε ή 
απζνξκεηηζκφ; Υθηζηάκελνη ρξνλνρψξνη "κεηάβαζεο" κέλεη λ' αλαγλσξηζηνχλ σο ηέηνηνη, 
ή λα δηαλνηρηνχλ θαηλνχξγηνη, σο πξνυπνζέζεηο γηα ηε δηάζσζε ηεο θνηλσληθήο θαη 
ςπρηθήο πνηθηιφηεηαο, ζε θαηξνχο πξνσζνχκελεο θαη πξνσζεκέλεο βην-πνιηηηθήο κνλν-
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θαιιηέξγεηαο. Φψξνη, δειαδή, θξίζεο θαη ζε θξίζε. «Φψξνη άγλσζηνπ πξννξηζκνχ θαη 
λνήκαηνο» (L. Woods), φπσο θη εμίζνπ ρψξνη πνπ έρνπλ απνιέζεη ηνλ αξρηθφ ηνπο 
πξννξηζκφ θαη λφεκα, αιι' φρη ηελ ηζηνξηθή θαη γεσγξαθηθή ηνπο ηδηαηηεξφηεηα, πξάγκα 
πνπ ηνπο θαζηζηά αθφκα ηόποςρ, θη φρη αθεξεκέλνπο "ρψξνπο", κεηάβαζεο.  

Τφπνη "κεηάβαζεο", φρη γηα θάπνην ρσξηθφ ή ρξνληθφ "αιινχ", αιιά γηα ηε δηάζρηζε 
εγθάξζησλ ζπλαθψλ πεξηνρψλ, φπσο ε γιψζζα, ε ζθέςε, ε δηαβίσζε. Κπξίσο, φκσο, κηα 
παξάδνμε "κεηάβαζε" ζ' έλα ρξνλνρσξηθφ ζήμεπα-εδώ, ην νπνίν ηειεί ζε κηα θαηάζηαζε 
αναζηολήρ ηφζν ηνπ "κνλνζήκαληνπ" (ηνπ κνλνδηάζηαηνπ, ηνπ κνλφδξνκνπ, ηνπ 
αλαπφθεπθηνπ) φζν θαη ηνπ "θαηεπείγνληνο". "Τφπνη αλαζηνιήο", δειαδή, θαη ηφπνη 
"αλαζηνιήο ηεο θξίζεο", πνπ ε ηειεπηαία κπνξεί λα λνεζεί κε πνιινχο ηξφπνπο, φπσο: α. 
αλαθνπή ησλ πξαγκαηνινγηθψλ δεδνκέλσλ (θπξίσο "ππνρξεψζεσλ-θαζεθφλησλ") ηεο 
θξίζεο, β. αλαζεψξεζε ηνπ θάζκαηνο αμηψλ γηα ηελ θξηηηθή (θη απην-θξηηηθή) κε φξνπο 
θξίζεο, θάηη πνπ πξνυπνζέηεη, γ., ηελ απνθάιπςε ηεο δηθαην-εζηθνινγηθήο θπζηνγλσκίαο 
ηεο θξίζεο, θαη ηνλ αλαπξνζδηνξηζκφ ηεο κε φξνπο πνιηηηθνχο.  

Ο αλαζηαιηηθφο ραξαθηήξαο ηεο "κεηάβαζεο" δίλεη κηα αίζζεζε κεηεσξηζκνχ θαη νη 
ηφπνη ηεο βξίζθνληαη θπξηνιεθηηθά μεθξέκαζηνη. Αθφκα πην κεηέσξε, φκσο, δελ ζα 
κπνξνχζε παξά λα 'λαη ε έλλνηα ηεο "κεηάβαζεο" -- θαη ππ' απηή ηε ζεκαζία ηεο δελ είλαη 
δπλαηφλ λα πξνθαζνξηζηεί ε θαηεχζπλζή ηεο. Τφπνη, ινηπφλ, κεηάβαζεο, αλαζηνιήο, 
κεηεσξηζκνχ, σο αληαλάθιαζε ζηνλ ρψξν ελφο αηηήκαηνο γηα κηα ξηδηθά δηαθνξεηηθή 
ςπρν-δηαλνεηηθή θαη πνιηηηθή απν-ζπγθξφηεζε θη αλα-ζπγθξφηεζε ησλ ππνθεηκέλσλ 
(αηνκηθψλ θαη ζπιινγηθψλ) πνπ εκπιέθνληαη ζηελ θξηηηθή δηεξγαζία θαη ζην έξγν ηεο 
θξίζεο.  

Τέινο, ίζσο ζα πξέπεη λα ζεσξήζνπκε φηη ε θξίζε (κε ηα ζεκεξηλά ηεο 
ραξαθηεξηζηηθά) δελ είλαη κηα αθφκα παξνδηθή θαη πεξηνδηθή θαηάζηαζε, αιι' φηη είλαη 
κηα ζπλζήθε κ' επηδηψμεηο κνληκφηεηαο: έλαο κεραληζκφο, δειαδή, γηα ηελ εληφρεζε 
πιένλ ηεο θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο ζε κφληκε θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο. Απ' 
απηή ηε ζθνπηά, νη "ηφπνη κεηάβαζεο" παίξλνπλ έλαλ πην ...δξακαηηθφ ραξαθηήξα γηα ηε 
ζεψξεζε ηεο θνηλσληθήο δπλακηθήο θαη γηα ην μεδίπισκα ηεο θνηλσληθήο πξαθηηθήο.  

 
5. ΤΠΟΗΜΔΙΧΔΙ  
 
1. Απφ απφθζεγκα ηνπ Αξρηκήδε: «Γνο κνη πα ζησ θαη ηα γαλ θηλάζσ» (Γψζε κνπ πνχ 

λα ζηαζψ θαη ζα θηλήζσ ηε γε).  
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«TO "ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΑΛΛΙΩ" ΠΑΔΙ… ΓΔΡΜΑΝΙΑ»:  
ΔΝΑ ΣΑΞΙΓΙ ΑΣΙΚΟΤ ΑΚΣΙΒΙΜΟΤ. 

 
Δλεςθεπία Γέληζος 

 
Δπίθνπξνο θαζεγήηξηα Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο, eldelt@uth.gr 

 
 
 
ΠΔΡΙΛΗΨΗ 
 

Τν «Θεζζαινλίθε Αιιηψο», ην απηνραξαθηεξηδφκελν «πείξακα αζηηθνχ αθηηβηζκνχ» 
ηνπ free press ηεο Θεζζαινλίθεο Παπάλλαξη, μεθίλεζε ηε δξάζε ηνπ ζρεδφλ καδί κε ηελ 
„θξίζε‟ ζηελ Διιάδα. Παξφηη ζην δηάζηεκα απηψλ ησλ ρξφλσλ ε „θξίζε‟ έρεη απνηειέζεη 
ηελ θπξίαξρε ηξνπηθφηεηα γηα ην ζχλνιν ηεο ζεκεξηλήο Διιεληθήο ζπλζήθεο ζε 
δεκφζηεο, πνιηηηθέο, αιιά θαη αθαδεκατθέο ξεηνξηθέο, γηα ην «Θεζζαινλίθε Αιιηψο» ε 
θξίζε, αλ θαη ζηφρνο δηαθφξσλ δξάζεσλ ηνπ, δελ απνηέιεζε ην θπξίαξρν ζεκείν 
αλαθνξάο γηα ηελ παξαγσγή δεκφζηαο δξάζεο. Σηηο πεξηζζφηεξεο δξάζεηο ηνπ κέρξη 
ζηηγκήο δεηνχκελν ήηαλ ε αλάδεημε κε ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο ηφπσλ, ηνπίσλ θαη 
αηζζεηηθψλ ηεο πφιεο θαη θπξίσο ε πξνβνιή κηαο δηαθνξεηηθήο πνιηηηθήο ζηάζεο γηα ην 
δεκφζην. Η δξάζε, φκσο, «Thessaloniki meets Stuttgart», πνπ δηνξγαλψζεθε ηνλ Ινχλην 
ηνπ 2013 ζηε Σηνπηγάξδε ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ειιελνγεξκαληθή πξσηνβνπιία 
«Καιεκέξα Γεξκαλία» δηαθνξνπνηείηαη θαηά ην φηη φρη κφλνλ είλαη κηα επηηέιεζε ηνπ 
ηφπνπ „εθηφο ηφπνπ‟, αιιά ζέηεη ηελ „θξίζε‟ ζε πξψην πιάλν. Τα πεξηερφκελα ηεο δξάζεο 
ζα αλαιπζνχλ σο επηηειέζεηο κηαο θνζκνπνιηηηθήο ηνπηθφηεηαο, ε νπνία αλαδχεηαη κέζα 
απφ ηηο ξεηνξηθέο ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο, ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηεο ηέρλεο 
ζηνρεχνληαο ζηε δηεθδίθεζε γηα ηελ πφιε θαη ηνπο θαηνίθνπο ηεο κηαο ηζφηηκεο 
ζπκκεηνρήο ζηελ θπξίαξρε επξσπατθφηεηα. Η αλάιπζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ δξάζεσλ 
δείρλεη ηηο πεξηζζφηεξν αιιά θαη ιηγφηεξν πξνθαλείο λνεκαηνδνηήζεηο ηνπο πνπ 
δηακνξθψλνληαη ζε αληηπαξάζεζε ηφζν κε ηηο πξφζθαηεο κεληηαθέο αλαπαξαζηάζεηο ηεο 
Διιάδαο ζην εμσηεξηθφ, φζν θαη κε ηηο θιαζηθέο αξραηνειιεληθέο ηεο αλαπαξαζηάζεηο. Η 
αλάιπζε απηή επηπιένλ ζέηεη ην εξψηεκα θαηά πφζν θαη απηή ε θνζκνπνιηηηθή 
ηνπηθφηεηα ζπληζηά κηα κνξθή θξππην-απνηθηνθξαηίαο 

 
Λέξειρ κλειδιά: ακηιβιζμόρ, δημιοςπγικόηηηα, ηοπικόηηηα, εςπωπαϊκόηηηα, κπςπηο-
αποικιοκπαηία 
 
 
ΔΙΑΓΩΓΙΚΑ ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ ΓΙΑ ΣΟ «ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΑΛΛΙΩ» ΚΑΙ ΣΗΝ ‘ΚΡΙΗ’.  
 

Τν θαινθαίξη ηνπ 2010 πξσηνεκθαλίζηεθε ζηελ πφιε ηεο Θεζζαινλίθεο κηα δη-
νξγάλσζε, ην «Θεζζαινλίθε Αιιηψο», έλα, φπσο απηνραξαθηεξίζηεθε, «πείξακα 
αζηηθνχ αθηηβηζκνχ» ηνπ free press ηεο Θεζζαινλίθεο Παπάλλαξη.  Έθηνηε απηή ε δη-
νξγάλσζε εκθαλίδεηαη ζπζηεκαηηθά ζηε δσή ηεο πφιεο κε πνιηηηζηηθέο δξάζεηο, νη 
νπνίεο εθθξάδνπλ ελ δπλάκεη αλαπηπμηαθά νξάκαηα γηα ηελ αζηηθή δσή ζηε 
Θεζζαινλίθε. Παξφηη ην «Θεζζαινλίθε Αιιηψο» μεθίλεζε ηε δξάζε ηνπ κε ηηο απαξρέο 
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ηεο „θξίζεο‟ ζηελ Διιάδα θαη παξφηη ζην δηάζηεκα απηψλ ησλ ρξφλσλ ε „θξίζε‟ έρεη 
απνηειέζεη ηελ θπξίαξρε ηξνπηθφηεηα γηα ην ζχλνιν ηεο ζεκεξηλήο ειιεληθήο ζπλζήθεο 
ζε δεκφζηεο, πνιηηηθέο, αιιά θαη αθαδεκατθέο ξεηνξηθέο, γηα ην «Θεζζαινλίθε Αιιηψο» 
ε „θξίζε‟ εκθαληδφηαλ κέρξη ηψξα σο έλα γεληθφηεξν πιαίζην γηα ηελ επηθεληξσκέλε θαη 
εληαηηθνπνηεκέλε παξαγσγή δεκφζηαο δξάζεο. Φαηλφηαλε ζαλ λα κελ απνηειεί ε „θξίζε‟ 
γηα ηελ νκάδα απηή θηλεηήξηα αξρή, αιιά κηα παξάιιειε ζπλζήθε γηα ηελ αλάδεημε κε 
ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο ηφπσλ, ηνπίσλ θαη αηζζεηηθψλ ηεο πφιεο θαη θπξίσο γηα ηελ 
πξνβνιή κηαο δηαθνξεηηθήο πνιηηηθήο ζηάζεο γηα ην δεκφζην. Σην βαζκφ, σζηφζν, πνπ ε 
ίδξπζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο δη-νξγάλσζεο θαη ησλ δξάζεσλ ηεο ρξνλνινγηθά ζπκπίπηνπλ 
κε ηελ „θξίζε‟, πνηα ζρέζε ππάξρεη αλάκεζα ζ‟ απηήλ ηε κνξθή θνηλσληθνχ αθηηβηζκνχ 
θαη ηηο επξχηεξεο θνηλσληθφ-νηθνλνκηθφ-πνιηηηθέο ζπλζήθεο; Απνηειεί, δειαδή, θαη ην 
«Θεζζαινλίθε Αιιηψο» κηα κνξθή αληίδξαζεο ζηελ θξίζε ή, φπσο νξίδεηαη ζηελ 
πξνβιεκαηηθή ηνπ ζπλεδξίνπ απηνχ, κηα «αληίξξνπ[ε δχλακε] εμάξζξσζεο θαη 
αλαζχζηαζεο ησλ θνηλσληθψλ δεζκψλ [πνπ] θνξηίδ[εη] θαη αμηνδνη[εί] εθ λένπ ην ρσξηθφ 
πιαίζην»; Μπνξνχλ νη πξνζθεξφκελεο ζεσξεηηθνπνηήζεηο ηεο θξίζεο (βι. Αζαλαζίνπ 
2012, Papailias 2011, Vradis and Dalakoglou 2011) λα παξέρνπλ ηελ εξκελεπηηθή θαη γηα 
θαηλφκελα ηα νπνία δελ ζπλδένπλ άκεζα ηε δξάζε ηνπο κε ηελ θξίζε, φκσο ππάξρνπλ ζην 
πιαίζην ηεο ρξνληθήο ηεο ζπγθπξίαο; Αλήθεη θαη ην «Θεζζαινλίθε Αιιηψο» ζηα 
θνηλσληθά θηλήκαηα πνπ, θαηά ηνπο Giovanopoulos θαη Dalakoglou (2011: 92), 
ζπκπίπηνπλ κε ηελ εηζαγσγή ηνπ λέν-θηιειεπζεξηζκνχ ζηε ρψξα θαη άξα εξκελεχνληαη 
ζε ζρέζε κε ηηο λενθηιειεχζεξεο πνιηηηθέο; 

Η αλαδήηεζε απαληήζεσλ ζηα παξαπάλσ γεληθά εξσηήκαηα ζπλδέεηαη κε ηελ αλαδήηεζε 
απαληήζεσλ ζε εξσηήκαηα γηα ην ζπγθεθξηκέλν πεξηερφκελν ηνπ αζηηθνχ αθηηβηζκνχ ηνπ 
«Θεζζαινλίθε Αιιηψο». Γεδνκέλνπ φηη ηα ηειεπηαία ρξφληα εκθαλίζηεθαλ ζηε 
Θεζζαινλίθε, φπσο θαη ζε φιε ηελ Διιάδα, δηάθνξεο νξγαλψζεηο θνηλσληθνχ αθηηβηζκνχ 
πνπ πξνσζνχλ ηε δηακφξθσζε ελαιιαθηηθψλ ζπιινγηθνηήησλ ζην αζηηθφ πεδίν, έλα πην 
ζπγθεθξηκέλν εξψηεκα πνπ ηίζεηαη είλαη ηη είδνπο δηακεζνιάβεζε απνηειεί ην 
«Θεζζαινλίθε Αιιηψο» ζηε δηακφξθσζε κηαο θνηλσληθήο ζπλείδεζεο θαη κηαο εκπεηξίαο 
ηεο αζηηθήο ζπιινγηθφηεηαο δηαθνξεηηθήο απφ ηηο θπξίαξρεο ή/θαη ζπλήζεηο. Δπηπιένλ, 
αλαδεηψληαο ηα αίηηα πνπ απνηεινχλ ην έδαθνο γηα ηελ εκθάληζε ηέηνησλ νξγαλψζεσλ 
αζηηθνχ αθηηβηζκνχ ηίζεηαη ην εξψηεκα γηα ηε ζεκαζία ησλ ηνπηθψλ ζπλζεθψλ ζηελ 
εξκελεία ηνπ θαηλνκέλνπ ή αλ πξέπεη λα αλαδεηεζεί έλα επξχηεξν ζεσξεηηθφ ζρήκα πνπ 
ζα εξκελεχεη ηηο ηνπηθέο αληη-δξάζεηο ζε ζρέζε κε παγθφζκηεο αλαδηαξζξψζεηο θαη 
κεηαζρεκαηηζκνχο. Σε θάζε πεξίπησζε, σζηφζν, ζεσξψ φηη ε εξεπλεηηθή θαηεχζπλζε 
πνπ επηζεκαίλεη ν Gregory γηα ηνλ πνιηηηθφ αθηηβηζκφ, δειαδή ηηο εζλνγξαθηθέο κειέηεο 
ζε, φπσο ιέεη, «pardon the expression, real places» (Gregory 1998: 52), απνηειεί θαη ηνλ 
ηξφπν λα αλαδεηεζνχλ αλ φρη γεληθέο, ηνπιάρηζηνλ εηδηθέο θαη κεξηθέο απαληήζεηο ζηα 
εξσηήκαηα απηά. Σηελ θαηεχζπλζε απηή θηλείηαη θαη ε αλζξσπνινγηθή κειέηε ηνπ  
«Θεζζαινλίθε Αιιηψο». 

Ο αθηηβηζκφο ηνπ «Θεζζαινλίθε Αιιηψο» επηθεληξψλεηαη θαηά θχξην ιφγν ζηελ αλάδεημε 
πινπνηήζηκσλ νξακάησλ γηα ηελ αζηηθή δσή ζην δεκφζην ρψξν. Δίλαη έλαο αθηηβηζκφο πνπ 
«ζθέθηεηαη» θαη «θάλεη» απηά πνπ δελ θάλνπλ νη δεκφζηνη θνξείο, πνπ «δείρλεη» ην 
εθαξκφζηκν ησλ ελαιιαθηηθψλ πνπ ππάξρνπλ ζην αζηηθφ πεδίν. Γη‟ απηήλ ηελ επξέσο 
πνιηηηθή δηάζηαζε ηνπ «Θεζζαινλίθε Αιιηψο» κπαίλεη ην εξψηεκα θαηά πφζν ζπληζηά 
κνξθή αληίζηαζεο ή ζπλαίλεζεο, θαζψο νη πξαθηηθέο ηνπ δελ επηθεληξψλνληαη ζε 
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ζπγθξνπζηαθέο θαη αληηπαξαζεηηθέο, αιιά ζε ζπλαηλεηηθέο δξάζεηο.  Τν εξψηεκα απηφ 
πξνθχπηεη αλ πηνζεηήζεη θαλείο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο φπσο ηνπ Žižek, γηα ηνλ νπνίν 
νη λέεο «κεηα-πνιηηηθέο» κνξθέο ηνπ πνιηηηθνχ α) απνθεχγνπλ ην παξαδνζηαθφ, 
ζπγθξνπζηαθφ, αληηπαξαζεηηθφ πνιηηηθφ θαη πξνάγνπλ έλα πνιηηηθφ πνπ δηακνξθψλεηαη 
απφ πεθσηηζκέλνπο ηερλνθξάηεο θαη β) κέζα απφ δηαπξαγκάηεπζε ζπκθεξφλησλ 
επηηπγράλνπλ έλα ιίγν-πνιχ ζπλαηλεηηθφ ζπκβηβαζκφ (1999:198). Η Checker αληίζηνηρα 
πηνζεηεί ηελ άπνςε ηνπ Swyngedouw (2007) φηη ε ζπλαίλεζε εμππεξεηεί ηε 
λενθηιειεχζεξε ηάμε θαη ζεσξεί φηη κνξθέο κεηα-πνιηηηθήο δηαθπβέξλεζεο αρξεζηεχνπλ 
θάζε νπζηαζηηθή αληίζηαζε (Checker 2011: 212), αιιά θαη ηνλ νξακαηηζκφ ελαιιαθηηθψλ 
κνξθψλ δηαθπβέξλεζεο (Swyngedouw 2009 ζην Checker 2011: 214).  

Τη ζπληζηά, φκσο, νπζηαζηηθή αληίζηαζε  θαη πψο απνθαζίδεηαη πνηεο δξάζεηο είλαη 
ηέηνηεο; Πξνυπνζέηεη ππνρξεσηηθά ε αληίζηαζε ηελ απφζηαζε ή ηε δηαθνξνπνίεζε απφ 
θνηλσληθά ηδαληθά πνπ δελ απνξξίπηνπλ ηηο ππάξρνπζεο θνηλσληθέο ζρέζεηο; Δίλαη ε 
απφζηαζε απφ ηηο ηξέρνπζεο πνιηηηθέο κνξθέο θαη ζπκπεξηθνξέο θαη ε έκθαζε ζηελ 
εκπινθή ηεο «θνηλφηεηαο» ζε ηνπηθφ επίπεδν κηα πην δεκνθξαηηθή δηακφξθσζε ηνπ 
πνιηηηθνχ ή, ζην βαζκφ πνπ δελ είλαη ζπγθξνπζηαθή, απνηειεί θη απηή έλα κεηα-πνιηηηθφ 
κφξθσκα; Δλφςεη ηεο θξαηηθήο απνηπρίαο λα ιεηηνπξγήζεη σο έλαο απνηειεζκαηηθφο, 
νξζνινγηθφο κεραληζκφο (βι. θαη Plantzos 2012: 238), ε επηινγή απφ ην «Θεζζαινλίθε 
Αιιηψο» κε εκθαλψο ζπγθξνπζηαθψλ θαη αληηπαξαζεηηθψλ ζηάζεσλ θαη δξάζεσλ πξνο 
ηηο επίζεκεο δνκέο θαη ηνπο ζεζκηθνχο θνξείο, ην δηαθνξνπνηεί σο ζρήκα θνηλσληθνχ 
αθηηβηζκνχ απφ άιια θηλήκαηα πνπ είηε πηνζεηνχλ ζπγθξνπζηαθέο πνιηηηθέο δξάζεο, είηε 
εθθξάδνπλ αλνηρηά αληη-λενθηιειεχζεξεο ή/θαη αληηθαπηηαιηζηηθέο ηδενινγίεο; 
 
«TO "ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΑΛΛΙΩ" ΠΑΔΙ… ΓΔΡΜΑΝΙΑ»: ΣΟΠΙΚΟΣΗΣΑ, 
ΚΟΜΟΠΟΛΙΣΙΜΟ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟΣΗΣΑ 

 
Τν θείκελν απηφ δελ ζα αλαδεηήζεη άκεζα απαληήζεηο ζηνλ παξαπάλσ 

πξνβιεκαηηζκφ, αιιά ζα πξνζπαζήζεη λα δεη ζέζεηο ηνπ «Θεζζαινλίθε Αιιηψο» σο 
θίλεκα αζηηθνχ αθηηβηζκνχ ζε ζρέζε κε ηελ θξίζε. Απηέο νη ζέζεηο ζα αλαδεηεζνχλ 
θπξίσο κέζα απφ ηελ αλάιπζε ησλ πεξηερνκέλσλ θαη ηνπ ιφγνπ1 πεξί κηαο ζπγθεθξηκέλεο 
δξάζεο ηνπ «Θεζζαινλίθε Αιιηψο», ην «Thessaloniki meets Stuttgart», πνπ 
δηνξγαλψζεθε ηνλ Ινχλην ηνπ 2013 ζηε Σηνπηγάξδε ζε ζπλεξγαζία κε ηελ 
ειιελνγεξκαληθή πξσηνβνπιία «Καιεκέξα Γεξκαλία»2. Η δξάζε απηή δηαθνξνπνηείηαη 
απφ ηηο ππφινηπεο γηαηί ήηαλ εθηφο ηφπνπ (ηεο πφιεο ηεο Θεζζαινλίθεο), αιιά εληφο 
ρξφλνπ, αθνχ έζεζε θαζαξά ηελ „θξίζε‟ ζε πξψην πιάλν. Η δξάζε εκπεξηείρε ηξία κέξε, 
θαζέλα απφ ηα νπνία ζηφρεπε κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν ζηε δσή ζηελ πφιε ζηε ζπγθπξία ηεο 
θξίζεο.  

Τν πξψην κέξνο «κεηέθεξε» ζηε Γεξκαλία θσηνγξαθηθέο εθζέζεηο κε πιηθφ απφ ην 
«Made in Thessaloniki2- Δπεκβαίλνληαο ζηνλ δεκφζην ρψξν» πνπ έγηλε ηελ άλνημε ηνπ 
2013 ζηε Θεζζαινλίθε. Όπσο ραξαθηεξηζηηθά εκθαλίδεηαη ζηνλ ηζηφηνπν ηεο δξάζεο, ζ‟ 

                       
1 Η δηνξγάλσζε, ζχκθσλα θαη κε ηνπο δηνξγαλσηέο, αιιά θαη κε επηζθέπηεο ζηηο εθδειψζεηο, 
ζηέθζεθε κε κεγάιε επηηπρία. Πνιχο θφζκνο επηζθέθηεθε ηηο εθζέζεηο, νη ζπδεηήζεηο είραλ 
κεγάιε ζπκκεηνρή θαη ε ζπλαπιία ήηαλ πιήξεο θαη ν θφζκνο ελζνπζηψδεο. 
2 Απηή ε νκάδα δξαζηεξηνπνηείηαη ζηε Σηνπηγάξδε απφ ην 1960 θαη κέζα απφ εθδειψζεηο 
πξνσζεί ηε ζπλεχξεζε Γεξκαλψλ θαη Διιήλσλ. 
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απηφ ην πιηθφ εκθαλίδνληαη νη «ζεκαληηθφηεξεο δνπιεηέο ησλ πην δεκηνπξγηθψλ γξαθείσλ 
design ηεο πφιεο θαζψο θαη δεκηνπξγίεο βηνκεραληθψλ ζρεδηαζηψλ ηεο Θεζζαινλίθεο», 
φπνπ «πξνζεγγίδνπλ δηαθνξεηηθά θαη δίλνπλ έλα λέν λφεκα ζε ζχκβνια ηεο πφιεο». 
Σπγθεθξηκέλα, θαηά ην «Θεζζαινλίθε Αιιηψο», κηα έθζεζε κε αθίζεο πξνέβαιε «ηελ 
θαιχηεξε δπλαηή φςε ηεο πφιεο», ελψ ραξαθηεξηζηηθά δείγκαηα ηνπ βηνκεραληθνχ 
ζρεδηαζκνχ νκάδσλ ηεο πφιεο αληηπξνζψπεπαλ ζχγρξνλεο νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηζηηθέο 
πξαθηηθέο πνιηηψλ ηεο Θεζζαινλίθεο, αλαδεηθλχνληαο φηη «παξά ηελ απαηζηνδνμία ηεο 
νηθνλνκηθήο θξίζεο», πθίζηαηαη θαη έλα αηζηφδνμν παξφλ πνπ ζπλδέεηαη κε ην παξειζφλ 
θαη πξνζβιέπεη ζην κέιινλ. Σηελ ίδηα θαηεχζπλζε θηλνχλην θαη νη εηθαζηηθέο επεκβάζεηο 
πνπ ζπλέδεζαλ κεηαμχ ηνπο ηξία εκβιεκαηηθά θηίζκαηα ηεο πφιεο: ην Λεπθφ Πχξγν, 
ζήκα θαηαηεζέλ ηεο Θεζζαινλίθεο, κε ηνλ ζχγρξνλφ ηνπ βνξεηναλαηνιηθφ πχξγν ηεο 
νζσκαληθήο νρχξσζεο ηεο πφιεο, γλσζηφ σο «πχξγν ηνπ Τξηγσλίνπ» θαη ηνλ «πχξγν ηνπ 
ΟΤΔ», ηνλ πχξγν ηειεπηθνηλσληψλ πνπ θηίζηεθε ην 1970 ζην ρψξν ηεο Γηεζλνχο Έθζεζεο 
Θεζζαινλίθεο. Τν δεχηεξν κέξνο ηεο δηνξγάλσζεο ήηαλ κηα ζπλαπιία, φπνπ ζηελ αξρή 
ηξεηο έιιελεο κνπζηθνί ζπλδπάζαλε «ειιεληθνχο θαη κεζνγεηαθνχο ήρνπο κε ην ξεκπέηηθν 
θαη ηελ ηδαδ». Η πεξηγξαθή απηήο ηεο κνπζηθήο παξάζηαζεο σο είδνπο κεηαμχ ηνπ 
«mainstream» θαη ηνπ «απηνζρεδηαζκνχ» ελέηαζζε ηηο ηδηαίηεξεο, ζηελφηεξεο αιιά θαη 
επξχηεξεο, πνιηηηζκηθέο θαηαβνιέο ησλ κνπζηθψλ ζε έλα κνπζηθφ ηνπίν πνπ 
δηακνξθσλφηαλε νξηαθά κεηαμχ ηνπ «νηθείνπ» ζηηο κάδεο θαη ηνπ «αλνίθεηνπ» 
απηνζρεδηαζκνχ. Η «ζχκπξαμε», ζηε ζπλέρεηα, ησλ ειιήλσλ κνπζηθψλ κε δχν γεξκαλνχο 
κνπζηθνχο ηήο ηδαδ ζπγθξνηήζεθε ζπκβνιηθά σο «έλα κνπζηθφ ηαμίδη» πνπ δηαπεξλά ηα 
ζχλνξα θαη ην θαζηζηά πεδίν γηα «κία... αιιηψηηθε ειιελνγεξκαληθή ζπλάληεζε». Τν 
ηξίην κέξνο ηεο δηνξγάλσζεο, ε παξνπζίαζε ζην γεξκαληθφ θνηλφ ηεο δξάζεο θαη ηνπ 
ξφινπ ηνπ «Θεζζαινλίθε Αιιηψο» ζηελ πφιε θαη ε αθφινπζε ζπδήηεζε, νδεγνχζαλ 
ζηελ αλάδεημε κηαο νπηηθήο γηα ηε δσή κέζα ζηελ θξίζε πνπ ππεξβαίλεη ηελ 
απνγνήηεπζε, επηζεκαίλνληαο ηφζν ηελ απηνηειή χπαξμε δεκηνπξγηθψλ δπλάκεσλ ζηελ 
πφιε, φζν θαη ηνλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ηνπ «Θεζζαινλίθε Αιιηψο» ζην λα αλαπηχμεη ε 
πφιε ηηο δπλαηφηεηεο ηεο θαη «λα απνδνζεί πίζσ ζηνπο πνιίηεο ηεο».  

Σηα παξαπάλσ ηζηνηνπηθά θείκελα νη ξεηνξηθέο πεξί δξάζεο θαη δεκηνπξγηθφηεηαο 
ζπλαξζξψλνληαη κε απηήλ ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο (ην «made in»), πνπ ελζσκαηψλεη θαη 
ηελ ηξνπηθφηεηα ησλ «εμαγψγηκσλ πξντφλησλ» ηεο, θαιιηηερληθψλ θαη βηνκεραληθψλ, 
ζπλνιηθά παξαπέκπνληαο ζ‟ έλαλ επξσπατθφ θνζκνπνιηηηζκφ. «Τν design θαη ε 
γξαθηζηηθή απνηεινχλ ηα θαιχηεξα εμαγψγηκα πξνηφληα ηεο Θεζζαινλίθεο απηή ηελ 
επνρή. Τπγράλνπλ δηεζλνχο αλαγλψξηζεο θαη έρνπλ βξαβεπζεί επαλεηιεκκέλα», 
επηζεκαίλεηαη ζηνλ ηζηφηνπν. Τν «city branding» ηεο Θεζζαινλίθεο, έηζη φπσο απηφ 
δηακνξθψλεηαη ζηε ζπγθεθξηκέλε εμαγψγηκε κνξθή ηνπ, ζπγθξνηεί έλα θαληαζηαθφ ζην 
νπνίν ν Λεπθφο Πχξγνο, ν Πχξγνο ηνπ Τξηγσλίνπ, ν Πχξγνο ηνπ ΟΤΔ, ραξαθηεξηζηηθά 
κπζήκαηα ηεο πφιεο, εκβιεκαηηθά δειψλνπλ ηηο ζπλέρεηεο ηεο ηζηνξηθφηεηαο ηεο πφιεο, 
ελψ ε θαιιηηερληθή επεμεξγαζία ηνπο απνδίδεη ηελ ζπλδηαιιαγή ηεο ηνπηθήο ηαπηφηεηαο 
ηνπ καθξηλνχ θαη θνληηλνχ παξειζφληνο κε ηελ πνιηηηζηηθή κεηα-λεσηεξηθφηεηα ηεο 
πφιεο. Η γξαθηζηηθή θαη ζρεδηαζηηθή «δεκηνπξγηθφηεηα» θνξέσλ ηεο πφιεο σο ζχγρξνλε 
ηέρλε επαλ-επεμεξγάδεηαη ην παξειζφλ ηεο πφιεο γηα λα δεκηνπξγήζεη έλα λέν 
θαιιηηερληθφ πξντφλ πνπ επη-λνεκαηνδνηείηαη απφ ηελ έληαμε ηνπ ζην πιαίζην ηνπ 
«Θεζζαινλίθε Αιιηψο». Σε παξφκνηα θαηεχζπλζε κε ηε ξεηνξηθή ηεο 
«δεκηνπξγηθφηεηαο» εληάζζνληαη θαη νη κνπζηθέο επηινγέο ελφο world fusion είδνπο πνπ 
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ζπλδηαιέγεηαη κε ηελ ηδαδ θαη δηακνξθψλεη έλα επηηειεζηηθφ κνπζηθφ ηνπίν αλάκεζα ζην 
νηθείν θαη ην πξσηνπνξηαθφ. 

Οη επξχηεξνη ζηφρνη ηνπ «Θεζζαινλίθε Αιιηψο» λα αλαδείμεη κηα πφιε φπνπ, φπσο 
ραξαθηεξηζηηθά απνδίδεηαη, «αηνκηθέο θαη ζπιινγηθέο ζηάζεηο θαη ζηξαηεγηθέο 
…αςεθνχλ ηελ θξίζε», «δελ παξαηηνχληαη», «είλαη δεκηνπξγηθέο», «θνηηάλε κπξνζηά» 
θαη «επηρεηξνχλ λα επηζηξέςνπλ ηελ πφιε ζηνπο πνιίηεο θαη λα εκπλεχζνπλ ηνπο πνιίηεο 
γηα ηελ πφιε ηνπο», φπσο θαη ην ηαμίδη ηνπο ζηε ρψξα πνπ ζεσξείηαη ε θπξίσο πξνέιεπζε 
ησλ ζθιεξψλ πνιηηηθψλ θαη φπνπ αξζξψζεθαλ νη ζθιεξφηεξεο ακθηζβεηήζεηο γηα ηελ 
πνηφηεηα ηνπ ζχγρξνλνπ ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ πξνζθέξνπλ κηα πξφζζεηε 
λνεκαηνδφηεζε ζηα θαιιηηερληθά δεκηνπξγήκαηα, πνπ θεθαιαηνπνηεί ηελ ηνπηθφηεηα 
ηνπο. Έηζη ζπληίζεηαη κηα ηνπηθφηεηα πνπ έρεη σο ζεκεία αλαθνξάο ηφζν ην εζσηεξηθφ 
φζν θαη ην εμσηεξηθφ ηεο πφιεο, κηα ηνπηθφηεηα πνπ ππεξβαίλεη ηνπο δπηζκνχο ηνπηθφ / 
παγθφζκην. Δθεί δηαθαίλεηαη θαη ε επηηαθηηθφηεηα  ελφο θνζκνπνιίηηθνπ cum 
Δπξσπατθνχ ηφζν „είλαη‟ φζν θαη „θαίλεζζαη‟, αιιά θαη γεληθφηεξα φηη ν ηξφπνο δξάζεο 
ησλ νξγαλψζεσλ αζηηθνχ αθηηβηζκνχ δελ έρεη ηίπνηα ην ηνπηθφ ζηηο πνιηηηθέο ηνπ 
(Gregory 1998: 54). Σ‟ απηήλ ηελ θαηεχζπλζε, ινηπφλ, ε δηνξγάλσζε, δηαρεηξηδφκελε 
εηθφλεο ηεο Διιεληθφηεηαο, απέβιεπε φρη ζηελ πξφζθηεζε ζχγρξνλεο δφμαο, αιιά 
ηζνηηκίαο θαη ζπγρξνληθφηεηαο (βι. Fabian 1983). Οη αηζζεηηθέο επεκβάζεηο ζηηο βηηξίλεο 
καγαδηψλ θιεηζηψλ απφ ηελ θξίζε απεπζχλεηαη ζηελ νπηηθή δηέγεξζε ηεο ζπλείδεζεο, 
ηαπηνρξφλσο ελδείθηεο ηεο κε-παζεηηθφηεηαο απέλαληη ζηηο εθαξκνδφκελεο πνιηηηθέο ηεο 
αλέρεηαο θαη ηηο ζπλέπεηεο ηεο „θξίζεο‟. Σ‟ απηήλ ηελ πεξίπησζε ε λνεκαηνδφηεζε είλαη 
δηπιή: αθελφο νη ίδηνη νη ρψξνη-ζχκβνια ηεο ζχγρξνλεο νηθνλνκηθήο δπζπξαγίαο 
αηζζεηηθνπνηνχληαη σο κηα ζπκβνιηθή ηεο αληίζηαζεο, αθεηέξνπ νη δεκηνπξγνί πνπ 
επελέβεζαλ θαη δεκηνχξγεζαλ ην ζπγθεθξηκέλν αηζζεηηθφ πξντφλ γίλνληαη νη ίδηνη 
ζχκβνια κηαο νηθνλνκηθήο, αηζζεηηθήο, πνιηηηζηηθήο θαη επξχηεξα πνιηηηθήο 
δξαζηεξηφηεηαο, αθνχ ε „δεκηνπξγηθφηεηα‟ ηνπο ζπληζηά αληίινγν ζε κηα επξέσο 
δηαδεδνκέλε κεληηαθή εηθφλα ηεο Διιάδαο ζην εμσηεξηθφ σο αλάμηαο ηεο 
Δπξσπατθφηεηαο ηεο. 

Η λνεκαηνδφηεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ δξάζεσλ πξνθχπηεη φκσο θαη αληηπαξαζεηηθά 
κε άιια θπξίαξρα ζχκβνια ηεο Διιεληθφηεηαο. Οη δξάζεηο ηνπ «Thessaloniki meets 
Stuttgart» θαη ε αλαδπφκελε ηνπηθφηεηα ζαθψο ππνδειψλνπλ ηελ έληαμε ζηελ 
επξσπατθφηεηα, δηαθνξνπνηνχκελεο απφ ηηο θιαζηθέο αξραηνειιεληθέο δεκφζηεο 
αλαπαξαζηάζεηο ηεο Διιάδαο3. Η έκθαζε ζηελ ηνπηθή πνιηηηζηηθή θαη νηθνλνκηθή 
παξαγσγή επηρεηξεκαηνινγεί ππέξ ελφο ηνπηθνχ, αιιά θαη επξχηεξα εζληθνχ κεηα-
λεσηεξηθνχ ζπιινγηθνχ, πνπ  δηαθέξεη απφ ηηο επίζεκεο εζληθέο αλαπαξαζηάζεηο ηεο 
αξραηφηεηαο θαη ηνπ εζληθηζκνχ, αιιά θαη απφ ηε δηαθζνξά θαη ηελ πειαηνθξαηία σο 
δνκηθά ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηνπ εζληθνχ ζπιινγηθνχ (βι. Plantzos 2012). Τα 
θαιιηηερλήκαηα πνπ αλαδείρηεθαλ, ζπκπαξαδειψλνπλ ηελ αδηακθηζβήηεηε έληαμε ηεο 
πφιεο ζηε κεηα-λεσηεξηθφηεηα. Αιιά θαη ζ‟ απηήλ ηελ πεξίπησζε ε ηέρλε, φπσο θαη 
παιηφηεξα ε ηέρλε ηεο αξραηφηεηαο, αιιά θαη ε ινγνηερλία ηνπ κεζνπνιέκνπ4, απνηειεί 
γηα ην εμσηεξηθφ ελδείθηε ηεο αμίαο θαη ηεο πνηφηεηαο ηεο ζχγρξνλεο ειιεληθφηεηαο πνπ 
δελ δηαθαίλεηαη ζηηο θαζεκεξηλέο εθθνξέο ηεο. Η ηέρλε απηή, ινηπφλ, ππνθαζηζηά ηελ 
                       
3 Γηα ηελ αξραηφηεηα ζην ζχγρξνλν ειιεληθφ θαληαζηαθφ ελδεηθηηθά βι. Herzfeld 1987, Plantzos 
2012, Χακειάθεο 2012.  
4 Βι. ελδεηθηηθά Tziovas 2011. 
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θπξίαξρε ηξνπηθφηεηα ηνπ ειιεληθνχ παξειζφληνο κε ηελ λέα ηξνπηθφηεηα ηεο κεηα-
λεσηεξηθφηεηαο, ηε «δεκηνπξγηθφηεηα». 

Αθνινπζψληαο, φκσο ην επηρείξεκα ηνπ Plantzos (2012: 230), ζχκθσλα κε ην νπνίν ε 
παξαγσγή απφ ηελ αξραηνινγία πνιηηηζηηθψλ ηφπσλ, πνπ πξνσζήζεθαλ σο ε αέλαε 
ζπκβνιή ηνπ έζλνπο ζηνλ παγθφζκην πνιηηηζκφ θαη άξα θαη ε κνλαδηθφηεηα ηνπ, είλαη κηα 
επαλαπνηθηνπνίεζε ηεο θιαζηθήο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο (Plantzos 2012: 231), 
αλαξσηηέηαη θαλείο αλ θαη ν επξσπατθφο θνζκνπνιηηηζκφο ησλ δξάζεσλ απηψλ είλαη 
νπζηαζηηθά θξππην-απνηθηαθφο. Αθνχ ε θξππην-απνηθηνθξαηία ραξαθηεξίδεη πεξηπηψζεηο 
πνπ, ελψ δελ ήηαλ πνηέ πξαγκαηηθά απνηθίεο, σζηφζν θαίλεηαη λα λνηψζνπλ ζπλερψο ηελ 
αλάγθε λα εμεγεξζνχλ ελαληίνλ ηεο πνιηηηθήο, νηθνλνκηθήο θαη πνιηηηζκηθήο ππεξνρήο 
ηεο Γχζεο (Herzfeld, 2002: 900), ηίζεηαη ην εξψηεκα αλ ην «Thessaloniki meets Stuttgart» 
ζπληζηά κηα θξππην-απνηθηαθή ηαπηφηεηα πνπ νξίδεηαη, φκσο, θαη ζε αληηπαξάζεζε κε 
ηελ θξππην-απνηθηαθή δηακφξθσζε ηεο θιαζηθήο αξραηφηεηαο. Δίλαη, ινηπφλ, θξππην-
απνηθηαθή ε θνζκνπνιηηηθή ηαπηφηεηα θαη ζπιινγηθφηεηα πνπ αλαδχεηαη ζηελ πεξηθέξεηα 
ηεο δπηηθήο κεηα-λεσηεξηθφηεηαο;  

Απφ ηελ άιιε κεξηά, ην δήηεκα ησλ λνεκαηνδνηήζεσλ εκπεξηέρεη πάληα θαη ην ζέκα 
ησλ πξνζιήςεσλ ηνπο θαη ησλ ελδερφκελσλ πνιιαπιψλ εξκελεηψλ ηνπο. Γεδνκέλεο ηεο 
παγθνζκηνπνηεκέλεο ζπλζήθεο κέζα ζηελ νπνία (θαη απφ ηελ νπνία) πθίζηαηαη ε θξίζε, 
αιιά θαη ζηελ νπνία εληάζζνληαη νη δξάζεηο ηνπ «Θεζζαινλίθε Αιιηψο», πψο γίλνληαη 
αληηιεπηέο νη λνεκαηνδνηήζεηο ηνπ ηφπνπ ηεο δξάζεο «Thessaloniki meets Stuttgart» ζηε 
Γεξκαλία;. Σην βαζκφ πνπ ε επηινγή ηνπ ρψξνπ ηνπ «ηαμηδηνχ» ήηαλ ε Γεξκαλία, ε ρψξα 
πνπ ζεσξείηαη σο θαηεμνρήλ ππεχζπλε γηα ηηο νηθνλνκηθέο πνιηηηθέο ιηηφηεηαο θαη ηηο 
δηαζηάζεηο ηεο θξίζεο ζηελ Διιάδα, είλαη ζεκαληηθφ λα ζπλππνινγηζηνχλ ζηηο 
λνεκαηνδνηήζεηο νη πξνζιήςεηο θαη νη απεηθνλίζεηο ηεο Διιάδαο δηεζλψο θαη εηδηθά ζηε 
Γεξκαλία. Όπσο επηζεκαίλεη ν Plantzos ραξαθηεξηζηηθά, ε „θξίζε‟ ζηελ νπνία πεξηήιζε ε 
Διιάδα απφ ην 2010 θαη κεηά ζπλνδεχηεθε ζην εμσηεξηθφ απφ θξηηηθέο θαη 
γεινηνπνηήζεηο ηφζν απφ θίινπο φζν θαη απφ ερζξνχο, «ζαλ λα ηέιεησλε επηηέινπο κηα 
πνιιψλ αηψλσλ ηπξαλλία θιαζηθήο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ζ‟ έλα ζχλλεθν θαπλνχ» 
(2012: 232). Σεκεηψλεη επηπιένλ φηη ζ‟ απηέο ηηο θξηηηθέο επηζέζεηο νη ειιεληθέο αξρέο θαη 
νη δηαλννχκελνη απάληεζαλ κε πνκπψδε αξραηνθηιηθή ξεηνξηθή θαη αθφκα πεξηζζφηεξε 
ππελζχκηζε ηνπ θιαζηθνχ παξειζφληνο. Τη ήηαλ, ινηπφλ, νη ζπγθεθξηκέλεο επηινγέο 
έκθαζεο ζηε δεκηνπξγηθφηεηα ησλ δξάζεσλ, ηεο γξαθηζηηθήο ηέρλεο, ηνπ βηνκεραληθνχ 
ζρεδηαζκνχ θαη ησλ fusion κνπζηθψλ  ηδησκάησλ ηνπ «Θεζζαινλίθε Αιιηψο»; Δίλαη 
αλαπαξαγσγή αηζζεηηθψλ θαη ηδενινγηψλ πνπ έρνπλ πξνέξρνληαη εμ νινθιήξνπ απφ ηε 
«Γχζε» ή ε ζπγθεθξηκέλε επηηέιεζε ηνπο επαλαλνεκαηνδνηεί – ίζσο θαη αλαηξέπεη; – ηα 
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ «δπηηθνχ» ηδηψκαηνο; 

Αλ είλαη, σζηφζν, ε ηζφηηκε ζπκκεηνρή ζηελ Δπξσπατθή κεηα-λεσηεξηθφηεηα θαη ε 
άξλεζε ηεο ζπγρξνληθφηεηαο απηφ πνπ δηεθδίθεζε ην «Θεζζαινλίθε Αιιηψο» ζηε 
Σηνπηγάξδε, απφ ηελ άιιε κεξηά ζηε δηάξθεηα ησλ δξάζεσλ εθθξάζηεθαλ θαη απφςεηο 
απφ Γεξκαλνχο πνπ δελ αλήθνπλ ζηελ πξσηνβνπιία «Καιεκέξα Γεξκαλία», νη νπνίεο ζε 
ηειεπηαία αλάιπζε ζπληζηνχλ ακθηζβήηεζε ηεο ηζφηηκεο ζπκκεηνρήο ησλ δεκηνπξγψλ 
ζηελ θνζκνπνιηηηθή επξσπατθή κεηα-λεσηεξηθφηεηα. Σην βαζκφ πνπ ζεσξήζαλε φηη ε 
ζπγθεθξηκέλε πνιηηηζηηθή παξαγσγή δελ απνηεινχζε κηα λέα αηζζεηηθή γιψζζα, ε 
πνιηηηζκηθή ηδηαηηεξφηεηα θαη κνλαδηθφηεηα αλαηξνχληαλ. «Απηά πνπ έδεημαλ ήηαλ 
σξαία, αιιά δελ ήηαλ ηίπνηα ην ηδηαίηεξν, ηίπνηα ην μερσξηζηφ. Ήηαλ πξάγκαηα πνπ ηα 
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έρνπκε κε θάπνηνλ ηξφπν μαλαδεί. Μηα αηζζεηηθή πνπ είλαη γλσζηή». Οη ζπγθεθξηκέλνη, 
θηιηθά πξνζθείκελνη ζηνπο Έιιελεο, Γεξκαλνί έβαδαλ σο θξηηηθφ επηρείξεκα ην 
αηζζεηηθφ θξηηήξην. Όκσο ην αηζζεηηθφ ζηελ πεξίπησζε απηή είλαη κεηαθνξά ππφζηαζεο. 
 
ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΙΚΑ ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ 

 
Η αλάιεςε απφ κεξηάο ηνχ «Θεζζαινλίθε Αιιηψο» δξάζεσλ πνπ αλαδεηθλχνπλ ηα 

«δεκηνπξγηθά» επηηεχγκαηα ηεο πφιεο θαη κεησλπκηθά ηεο ρψξαο, πξνζθέξεηαη σο κηα 
απάληεζε ζηελ νξηεληαινπνηεηηθή θαη απνηθηνπνηεηηθή ζηάζε ηεο Γεξκαληθήο 
θπβέξλεζεο θαη ησλ γεξκαληθψλ ΜΜΔ. Όπσο επηζεκαίλεη ν Kyriakopoulos (2011), ην 
ειιεληθφ θνηλφ εζσηεξηθνπνίεζε ηελ πξνζβιεηηθή επίζεζε πξνο ηελ Διιάδα 
απνδερφκελν θαη ηελ πξνζβνιή, αιιά θαη ηελ επηηαγή λα μνξθίζεη ηε «ληξνπή» 
δηαθπιάηηνληαο ηελ ειιεληθή εγεκνλία θαη πεξεθάληα. Τν «Thessaloniki meets Stuttgart» 
ζπληζηά κηα αλαπαξαζηαηηθή5 «θσλή» πνπ «απαληά» ζε κεληηαθέο αλαπαξαζηάζεηο ηνπ 
εμσηεξηθνχ, αξζξψλνληαο έλαλ ηνπηθφ θνζκνπνιηηηθφ ιφγν  γηα ηε Θεζζαινλίθε θαη ηελ 
Διιάδα πξνο ην εμσηεξηθφ. Τν εξψηεκα, ινηπφλ, αλ ε «δεκηνπξγηθφηεηα» ησλ δξάζεσλ 
είλαη «ρεηξαθέηεζε» απφ ηε «Γπηηθή», Γεξκαληθή ζε κεγάιν βαζκφ, απαμίσζε ή κηα 
άιιε «εγεκνληθή» αλαπαξαγσγή ηεο κπνξεί ζ‟ απηφ ην ζεκείν θαη λα είλαη αλαιπηηθά 
ιάζνο εξψηεκα, γηαηί ζπληζηά κηα θαηά βάζε εζηθν-πνιηηηθή ζέζε. Αλ θαη νη δξάζεηο ηνπ 
«Θεζζαινλίθε Αιιηψο» δηαθνξνπνηνχληαη απφ απηφ πνπ πεξηγξάθεη ν Papanikolaou 
(2011) σο «αξρεηαθή δηαηάξαμε», κηα ηάζε πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ «απφπεηξα λα 
αζθήζεη θξηηηθή, λα  ππνλνκεχζεη θαη επηηειεζηηθά λα ελνριήζεη ηηο ινγηθέο εθείλεο κέζα 
απφ ηηο νπνίεο ε ηζηνξία ηεο Διιάδαο – ην αθήγεκα ηεο εζληθήο, πνιηηηθήο, θνηλσληθν-
πνιηηηζκηθήο ζπλνρήο ζηε ζπγρξνλία θαη ηε δηαρξνλία – έρεη κέρξη ηψξα εηπσζεί» έρνπλ 
φκσο θη απηέο ζηνηρεία κηαο ηέηνηαο πνηεηηθήο. 

Δπηπιένλ, ε αλάιπζε απηή ζπληζηά θαη κηα πξνζσπηθή απφπεηξα λα αλαινγηζηψ θαη 
ζηελ θαηεχζπλζε ησλ ζεσξεηηθψλ εξσηεκάησλ γηα ηνπο ηξφπνπο ιεηηνπξγίαο ηεο 
εμνπζίαο: πνχ εκπίπηεη απηφ ην θνηλσληθφ είδνο αζηηθνχ αθηηβηζκνχ ζην θάζκα κεηαμχ 
ησλ πεηζήλησλ ππνθεηκέλσλ πνπ απνπεηξψληαη λα δεκηνπξγήζνπλ νη δηάθνξεο κνξθέο 
εμνπζίαο απφ ηε κηα κεξηά θαη ησλ κνξθψλ αληίζηαζεο πνπ  αλαδχνληαη απφ ηελ άιιε 
(Αζαλαζίνπ 2012: 89); Μήπσο αλ παξακείλεη θαλείο ζηα δπηζηηθά ζρήκαηα «αληίζηαζε» 
«ζπλαίλεζε», ζα είλαη, φπσο θαη κε θάζε άιινπ είδνπο δπηζκνχο,  ππεξαπινπζηεπηηθφ; Η 
αλάιπζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξίπησζεο ζέηεη ζην ηξαπέδη ζθέςεηο γηα ην πεξηερφκελν 
ελλνηψλ φπσο αληηζηάζεηο, απνδνρή, ζπλαηλέζεηο, αλαηξνπέο, θιπ., ζεσξψληαο φηη πέξα 
απφ ηελ αλαιπηηθή ηνπο δηάζηαζε ζπληζηνχλ θαη αμηνινγηθνχο φξνπο κε εζηθνπνηεηηθφ 
πεξηερφκελν. Απφ ηελ άιιε κεξηά, πέξα απφ ηηο ακθηζβεηήζεηο γηα ηελ πνιηηηθή θαη 
ζεσξεηηθή νπδεηεξφηεηα ησλ κεζνδνινγηθψλ θαη αλαιπηηθψλ καο εξγαιείσλ, απηέο νη 
πξνζσπηθέο καο αλαιχζεηο, αιιά θαη ζπλνιηθφηεξα ε πιεζψξα ησλ αλαιχζεσλ ηεο 
θνηλσλίαο ηεο θξίζεο ηε ζηηγκή πνπ ζπκβαίλεη – έλα θαηεμνρήλ αλζξσπνινγηθφ 
εγρείξεκα – απνηεινχλ επηηαθηηθή έθθξαζε ηεο αλάγθεο πνπ αλαδχεηαη γηα αλαδήηεζε 
γεληθψλ, αιιά θαη ηδηαηηέξσο πξνζσπηθψλ απαληήζεσλ γηα ην ηη είλαη απηφ πνπ βηψλνπκε 
απηή ηε ζηηγκή θαη ηη ζα αθνινπζήζεη. Καη, αληίζεηα απ‟ απηφ πνπ αθνχγεηαη ζπρλά, 
πηζηεχσ πσο ηζηνξηθφ πξνεγνχκελν δελ ππάξρεη πνηέ θαη πνπζελά. 
 
                       
5 Η θξίζε, θαηά ηελ Papailias (2011), απνηειεί θαη θξίζε αλαπαξάζηαζεο. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
Η οικονομική κρίση που μαστίζει την Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει και 
εξακολουθεί να επιφέρει ριζικές μεταβολές σε όλα τα επίπεδα της οικονομικής και 
πολιτικής ζωής. Οι τάσεις «ανάπτυξης» της ελληνικής οικονομίας 
επαναπροσδιορίζονται σε νέες πιο «επιθετικές» κατευθύνσεις με έντονο κοινωνικό, 
οικονομικό αλλά και χωρικό αποτύπωμα. Ο κλάδος του τουρισμού παρουσιάζεται ως 
«βραχίονας ανάπτυξης» στις νέες κατευθύνσεις του επιδιωκόμενου παραγωγικού 
μοντέλου. Πρόσφατα, ανακοινώθηκε το καινούριο Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού 
Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό («ΕΠΧΣΑΑ») καθώς και η 
Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Στους κεντρικούς στόχους για 
την στρατηγική ανάπτυξη του Τουρισμού τα επόμενα χρόνια διατυπώνεται η ανάγκη: 
α) μετάβασης από το μοντέλο του μαζικού, μονοθεματικού τουρισμού σε έναν 
ποιοτικό, διαφοροποιημένο και πολυθεματικό, β) προώθησης της αειφόρου και 
ισόρροπης ανάπτυξης του τουρισμού της χώρας, σύμφωνα με τις φυσικές, 
πολιτιστικές, οικονομικές και κοινωνικές ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής. Ταυτόχρονα, 
στην διαμόρφωση στρατηγικής, σημαντική θέση καταλαμβάνει η ανάπτυξη νέων 
εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Στην παρούσα εργασία, επιχειρείται να 
διερευνηθεί αν οι στόχοι που διατυπώνονται διακηρυκτικά, υλοποιούνται τελικά όπως 
διατυπώθηκαν: για την απάντηση αυτού του ερωτήματος, η εργασία θα κινηθεί σε 
τρεις άξονες: α) προς ποια κατεύθυνση τουριστικής ανάπτυξης οδήγησαν τα 
χρηματοδοτικά εργαλεία που παρασχέθηκαν έως και σήμερα (ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός 
Νόμος). β) προς ποια κατεύθυνση δίνεται η προτεραιότητα στην νέα προγραμματική 
περίοδο (2014-2020), γ) μπορεί το «ΕΠΧΣΑΑ» να υπηρετήσει τους στόχους που το 
ίδιο θέτει; Δημιουργεί πράγματι τις προϋποθέσεις για έναν οικονομικά βιώσιμο και 
περιβαλλοντικά αειφόρο τουρισμό;  

 
Λέξεις κλειδιά: Τουρισμός, Χρηματοδοτικά Εργαλεία, Επενδύσεις Fast-Track, 
Στρατηγικό Μοντέλο Ανάπτυξης, Οικονομική Κρίση 
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1. ΤΟ ΘΕΜΑ – ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 
Η βαθιά και δομική οικονομική κρίση που αντιμετωπίζει όλος ο δυτικός 

κόσμος σε ποικίλες μορφές και εντάσεις, είναι δεδομένο, ότι επιφέρει και θα 
εξακολουθήσει να επιφέρει ριζικές μεταβολές σε όλα τα επίπεδα. Ειδικά για την 
κρίση, στην δίνη της οποίας βρίσκεται η ελληνική κοινωνία, διαφαίνεται ο βίαιος 
επαναπροσδιορισμός των τάσεων και κατευθύνσεων της ανάπτυξης. Σχεδόν σε όλες 
τις μελέτες που υλοποιούνται είτε από την κεντρική κυβέρνηση είτε από ιδιωτικούς 
φορείς (π.χ. εταιρείες, επαγγελματικούς/επιχειρηματικούς συνδέσμους κλπ), ο κλάδος 
του τουρισμού φαίνεται να λαμβάνει σημαίνουσα θέση και ταυτόχρονα προσδοκάται 
να γίνει μοχλός διεξόδου από την οικονομική κρίση. 

Τον Ιούνιο του 2013 αναρτήθηκε προς διαβούλευση το σχέδιο της ΚΥΑ για 
το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης 
(«ΕΠΧΣΑΑ») για τον Τουρισμό και η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ). Ενδεικτικά, και στον βαθμό που αφορά την παρούσα μελέτη, 
οι κεντρικοί στόχοι που διατυπώνονται αφορούν: α) στη μετάβαση από το μοντέλο 
του μαζικού τουρισμού σε έναν ποιοτικό, διαφοροποιημένο και πολυθεματικό, β) στη 
προώθηση της αειφόρου και ισόρροπης ανάπτυξης σύμφωνα με τις φυσικές, 
πολιτιστικές, οικονομικές και κοινωνικές ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής, με ιδιαίτερη 
έμφαση στην προστασία, ανάδειξη και αποκατάσταση του περιβάλλοντος, της 
πολιτιστικής κληρονομιάς και του τοπίου γ) στη προσαρμογή του σχεδιασμού στις 
νέες προκλήσεις και πολιτικές, για τη βελτίωση της απόδοσης στον κλάδο του 
τουρισμού και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τουριστικού προϊόντος στο 
πλαίσιο της ασκούμενης δημοσιονομικής πολιτικής δ) στην ενίσχυση των 
εναλλακτικών μορφών τουρισμού. 

Στο πλαίσιο λοιπόν της ασκούμενης πολιτικής στην Ελλάδα, που συνήθως 
περικλείεται από τον μανδύα της «εκτάκτου ανάγκης» παρατηρούμε σαρωτικές 
αλλαγές σε όλα τα πεδία: διάλυση εργασιακών σχέσεων, ανακατανομή του πλούτου, 
καταστροφή σημαντικού μέρους του κεφαλαίου. Παράλληλα, ως αποτέλεσμα αυτών 
όλα τα οικονομικά μεγέθη (ανεργία, φτωχοποίηση, δημοσιονομικά ελλείμματα, 
δημόσιο χρέος κ.ά.) συγκλίνουν στο συμπέρασμα ότι δεν επιτελείται μια έκτακτης 
ανάγκης αλλαγή, αλλά το ίδιο το σύστημα ανασυντάσσεται προς την κατεύθυνση της 
βιώσιμης κερδοφορίας του. Ο χώρος δεν μένει ανέπαφος από αυτές τις πολιτικές.  

Κάτω από αυτό το πρίσμα, η λύση που παρουσιάζεται σήμερα είναι η 
προσέκλυση άμεσων κυρίως, ξένων επενδύσεων και η λήψη μέτρων προς την 
διευκόλυνση της υλοποίησής τους. Σύμφωνα με την μελέτη της McKinsey & 
Company που εκπονήθηκε με την χορηγία του ΣΕΒ και της Ελληνικής Ένωσης 
Τραπεζών το 2011 με τίτλο Η Ελλάδα 10 χρόνια μπροστά προτείνει ένα μοντέλο 
ανάπτυξης που αφορά  σε μόλις πέντε μεγάλους κλάδους (Τουρισμός, Ενέργεια, 
Βιομηχανία – Μεταποίηση τροφίμων, Αγροτική παραγωγή – Γεωργικές καλλιέργειες, 
Λιανικό και Χονδρικό εμπόριο) και οκτώ αναδυόμενους υπο-κλάδους της οικονομίας 
(Παραγωγή γενοσήμων φαρμάκων, Ιχθυοκαλλιέργειες, Ιατρικός τουρισμός, Φροντίδα 
για την τρίτη ηλικία και τους χρόνια ασθενείς, Δημιουργία περιφερειακών 
διαμετακομιστικών κόμβων, Διαχείριση αποβλήτων). Η υλοποίηση αυτού του 
μοντέλου- δηλαδή των επενδύσεων στους κλάδους αυτούς  μπορεί να επιτευχθεί 
μόνον όταν: «η άμεση εφαρμογή μίας συστηματικής και καθολικής προσπάθειας που 
καλύπτει το σύνολο της οικονομίας και αποβλέπει στην υλοποίηση του 
προγράμματος των μεταρρυθμίσεων, στη μείωση του μεγέθους και του 
παρεμβατισμού του κράτους, στην απελευθέρωση της οικονομίας και την ενίσχυση 
των επενδύσεων και της ανάπτυξης – ιδιαίτερα δε της εξωστρέφειας. Αυτό μπορεί να 
επιτευχθεί με μεταρρυθμίσεις όπως η υιοθέτηση της διαδικασίας fast track όπως 
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εφαρμόσθηκε επιτυχημένα για τα έργα υποδομής των Ολυμπιακών Αγώνων του 
2004, ώστε να επιταχυνθεί η έγκριση της επένδυσης και να περιορισθεί η 
γραφειοκρατία, η απελευθέρωση αγορών και επαγγελμάτων, καθώς και η επιτάχυνση 
της εκδίκασης υποθέσεων σχετικών με επενδυτικά σχέδια που εκκρεμούν στα 
δικαστήρια». 

Στο ίδιο πνεύμα από το 2010 έως και σήμερα έχει θεσμοθετηθεί ένα νομικό 
πλαίσιο (Ν.3984/2010, Ν.4002/2011 & Ν.4146/2013), ευνοϊκό στην υλοποίηση 
άμεσων ξένων, αλλά και εγχώριων επενδύσεων στους τομείς του τουρισμού, των 
ΤΠΕ, των επιστημών υγείας, των τροφίμων-ποτών, του περιβάλλοντος- γνωστό και 
ως πλαίσιο fast-track επενδύσεων.  
 
2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 
 

Ο κλάδος του τουρισμού στην ελληνική οικονομία έχει καταλάβει τις 
τελευταίες δεκαετίες σημαντικό μερίδιο του συνολικού προϊόντος αλλά και της 
απασχόλησης.  
 
Πίνακας 1. Συμμετοχή του τουριστικού κλάδου στην οικονομία [Πηγή: ΣΕΤΕ] 

 
 

Το ελληνικό μερίδιο της αγοράς είναι 1,5% παγκοσμίως και 2,9% σε 
Ευρωπαϊκό επίπεδο. Η Ελλάδα διαθέτει πάνω από 700.000 κλίνες, μέγεθος 
προσφοράς που πολλοί εκτιμούν ότι βρίσκεται αρκετά πάνω από την ζήτηση (ΣΕΤΕ, 
2010). Τα κίνητρα της ζήτησης του τουριστικού προϊόντος εντοπίζονται κυρίως στην 
ξεκούραση, δηλαδή στο πρότυπο «ήλιος- θάλασσα» ή αλλιώς «sunlust» και λιγότερο 
στις ιδιαιτερότητες του κάθε προορισμού (πολιτιστικές, φυσικού περιβάλλοντος, 
ομορφιάς κλπ).  
 
Πίνακας 2. Βασικά Μεγέθη του Ελληνικού Τουρισμού 2012 [Πηγή: ΣΕΤΕ]  
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Αναφερόμαστε δηλαδή στην περίπτωση του μαζικού τουρισμού (Τσάρτας, 

1996) δηλαδή των μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, την άμεση εξάρτηση της 
τοπικής παραγωγής από τον τουρισμό και τους tour operators καθώς και την έντονη 
εποχικότητα της ζήτησης. Οι επιπτώσεις του μαζικού τουρισμού (Τσάρτας, 1998) 
εντοπίζονται σε κοινωνικό (π.χ. ανάπτυξη στερεοτυπικών απόψεων, δυσκολία στην 
συνύπαρξη ντόπιου-ξένου κ.ά), οικονομικό (π.χ. εξάρτηση τοπικής οικονομίας από 
την τουριστική ανάπτυξη κ.ά.) και περιβαλλοντικό επίπεδο (π.χ. υποβάθμιση του 
φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος από την εκτεταμένη δόμηση κ.ά). Αντίθετα, ο 
εναλλακτικός τουρισμός είναι μικρής κλίμακας, μη συμβατικής φύσης, μη μαζικής 
εξειδίκευσης καθώς και κοινωνικά και περιβαλλοντολογικά ευαίσθητος και γεμάτος 
σεβασμό, σε αντίθεση με το συμβατικό τύπο μαζικού τουρισμού σε μεγάλα θέρετρα 
(Inskeep (1991). 
 
3. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟ - ΧΩΡΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 
 

Αν το «ΕΠΧΣΑΑ» για τον Τουρισμό και το νομοθετικό πλαίσιο για τις fast-
track επενδύσεις αποτελεί τον θεσμικό πυλώνα της αναπτυξιακής στρατηγικής για 
τον κλάδο του Τουρισμού, ο έτερος πυλώνας είναι τα χρηματοδοτικά εργαλεία και τα 
επενδυτικά κίνητρα που παρέχονται, ανά οικονομική δραστηριότητα και περιφέρεια. 
Τα χρηματοδοτικά εργαλεία μπορούν να κατανεμηθούν σε δύο βασικές κατηγορίες, 
τα κοινοτικά και τα εθνικά προγράμματα, σύμφωνα με τον Πίνακα 3.  
 
Πίνακας 3. Στοιχεία Κοινοτικών και Εθνικών Χρηματοδοτικών Εργαλείων [Πηγή: 
www.espa.gr, Πρόγραμμα «Διαύγεια», Ίδια Επεξεργασία] 
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Τα στοιχεία που κατατίθενται, προέρχονται από δημοσιευμένα στο διαδίκτυο1 
αποτελέσματα των επιμέρους κοινοτικών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ [τομεακών 
(Πράσινος Τουρισμός, Εναλλακτικός Τουρισμός) και περιφερειακών (Περιφερειακά 
Επιχειρησιακά Προγράμματα, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα και 
Επιχειρηματικότητα)] και του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ)όπως 
παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.  

 
Πίνακας 4. Κοινοτικά Προγράμματα για τον κλάδο του Τουρισμού [Πηγή: Ίδια 
Επεξεργασία] 

 
 

Για τους επενδυτικούς νόμους, που δεν υπάρχει επίσημη, συγκεντρωμένη 
πληροφόρηση, τα στοιχεία αντλήθηκαν και επεξεργάστηκαν από τις αποφάσεις 
ένταξης που αναρτήθηκαν στο πρόγραμμα «Διαύγεια». Σημειώνεται ότι τα 
αποτελέσματα που παρουσιάζονται δεν είναι τα υλοποιημένα, αλλά τα ενταγμένα 
προς υλοποίηση στο κάθε πρόγραμμα.  

 
Σχήμα 1. Κατανομή Δημόσιας Δαπάνης Τουριστικών Επενδύσεων ανά περιφέρεια  

                       
1 Διαθέσιμα στους διαδικτυακούς τόπους: www.agrotikianaptixi.gr, www.antagonistikotita.gr,  
www.espa.gr 
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Σχήμα 2. Κατανομή Εθνικών και Κοινοτικών Χρηματοδοτήσεων στον Τουρισμό 
(2010-) 
 

Η επενδυτική πολιτική ή η πολιτική παροχής επενδυτικών κινήτρων για τον 
τουρισμό κατά τα τελευταία χρόνια δεν παρουσιάζει σημαντικές αλλαγές και 
κυριαρχούν κριτήρια και προτεραιότητες που ενισχύουν το μοντέλο του μαζικού 
τουρισμού, της ίδρυσης ή/και επέκτασης των μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων. Ο 
μεγαλύτερος όγκος των επενδύσεων από κοινοτικά και εθνικά προγράμματα στον 
κλάδο του Τουρισμού συγκεντρώνεται στις περιφέρειες Ιονίων Νήσων, Κεντρικής 
Μακεδονίας, Κρήτης, Νοτίου Αιγαίου και Πελοποννήσου. Ομοίως, τα κίνητρα των 
επενδυτικών νόμων κατανεμήθηκαν σε περιφέρειες όπου το μεγάλο τουριστικό 
κεφάλαιο θα μπορούσε να ανταποκριθεί καθώς διέθεταν συγκριτικά πλεονεκτήματα 
(π.χ. ιδιαίτερο φυσικό κάλλος, υποδομές κλπ). Αντίστοιχα, τα κοινοτικά 
προγράμματα (περιφερειακά και τομεακά) παρότι παρουσιάζουν μια κανονικότερη 
κατανομή πόρων ανά περιφέρεια, δεν ξεφεύγουν από τα κριτήρια επενδύσεων που 
ενισχύουν την ανάπτυξη του μαζικού τουρισμού. Με μικρές εξαιρέσεις ως προς τα 
κριτήρια προκηρύχθηκαν τα προγράμματα του Εναλλακτικού και Πράσινου 
Τουρισμού που όμως η συμμετοχή τους στην συνολική επενδυτική κατανομή πόρων 
λαμβάνει μόλις το 3%.  

Απ’ την χωρική διάσταση, στο πλαίσιο της μεταρρυθμιστικής πολιτικής ή της 
απορρύθμισης για άλλους, είναι εμφανές ότι ο στρατηγικός σχεδιασμός, ακόμη και με 
τα προβλήματα του παρελθόντος, αντικαθίσταται σταδιακά από τον «κατά 
περίπτωση», τον «σημειακό», τον «ευέλικτο» σχεδιασμό. Το «ΕΠΧΣΑΑ» για τον 
Τουρισμό αναβαθμίζεται ως εργαλείο προώθησης της πολιτικής αυτής έτσι ώστε να 
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των μεγάλων επενδύσεων απαλλαγμένων από 
κοινωνικούς ή/και περιβαλλοντικούς περιορισμούς. Ουσιαστικά, αλλάζει ριζικά την 
αντίληψη του χώρου που αφορά την τουριστική δραστηριότητα. Παρότι, η 
στοχοθεσία του αρχικά φαίνεται να αρμόζει με τον τίτλο της Αειφόρου Ανάπτυξης, 
αφενός η πιο ενδελεχής ανάγνωσή του κι αφετέρου οι δηλωμένες προθέσεις της 
επενδυτικής πολιτικής όπως αναφέρθηκαν παραπάνω δεν αφήνουν περιθώρια 
παρερμηνειών. Ενισχύει τις τουριστικές επενδύσεις à la carte, θεσμοθετεί τους 
«Οργανωμένους Υποδοχείς Τουριστικών Δραστηριοτήτων», δηλαδή τουριστικών 
ζωνών με υποδομή και ανωδομή ώστε να υποδέχεται μαζικά ρεύματα τουρισμού για 
περιορισμένο χρονικό διάστημα (π.χ. θερινούς-χειμερινούς μήνες). Φαίνεται, πως η 
φιλοσοφία και πρακτική του σχεδιασμού επηρεάζεται από τις τάσεις της αγοράς που 
σε μεγάλο βαθμό καθορίζεται από τους tour-operators που ελέγχουν μεγάλο ποσοστό 
της προσφοράς και της ζήτησης. Δημιουργεί νέες χωρικές και κοινωνικές πολώσεις 
μεταξύ των περιφερειών ή/και ακόμη μεταξύ περιοχών εντός της ίδιας περιφέρειας. 
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Παρέχει την δυνατότητα «ελιγμών» ανά περιοχή με σκοπό την διευκόλυνση των 
τουριστικών επενδύσεων. Τον Δεκέμβριο του 2012 ο αρμόδιος Υπουργός 
Περιβάλλοντος Στ. Καλαφάτης δήλωνε: «…η εκπόνηση ενός ευέλικτου χωροταξικού 
σχεδίου για τον τουρισμό, που θα δίνει έμφαση στις "ποιοτικές" σύνθετες και 
πολυδύναμες τουριστικές υποδομές και θα εξετάζει κατά περίπτωση όρους και 
προϋποθέσεις»2.Εν τέλει, φαίνεται ότι ενισχύει την ανάπτυξη του μαζικού τουρισμού 
και των επιπτώσεών του: δημιουργεί λίγους προορισμούς που εκμεταλλεύονται 
τουριστικά για λίγους μήνες και μετά ερημώνουν κοινωνικά και παραγωγικά. Παρότι, 
η ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού καταλαμβάνει σημαντικό τμήμα του 
κειμένου, παραμένει αμφίβολο κατά πόσο αυτές οι μορφές (π.χ. 
Συνεδριακός/Εκθεσιακός, Αστικός Τουρισμός (City Break), Τουρισμός Κρουαζιέρας, 
Αλιευτικός, Καταδυτικός κλπ) ή οι υποστηρικτικές υποδομές που απαιτούνται για την 
δημιουργία τους (Χιονοδρομικός, Τουρισμός με σκάφη αναψυχής, Θαλάσσιος, 
Τουρισμός Γκολφ κλπ) συμβάλλουν στην  αειφορία και την προστασία του 
περιβάλλοντος. Εισάγεται νέο καθεστώς για το περιβάλλον, το τοπίο, τις υπάρχουσες 
παραγωγικές δραστηριότητες: Για πρώτη φορά επιτρέπεται η χωροθέτηση 
τουριστικών δραστηριοτήτων σε Εθνικά Πάρκα, προστατευόμενες περιοχές Natura 
2000, ακατοίκητες νησίδες άνω των 300 στρεμμάτων, ορεινές περιοχές κλπ. 
Επιβάλλεται ένα συγκεκριμένο μοντέλο παραγωγικής δραστηριότητας στις τοπικές 
κοινωνίες και επιχειρείται η επανεκκίνηση του real estate στην Ελλάδα μέσω της 
τουριστικής κατοικίας.  

Η στρατηγική της επόμενης προγραμματικής περιόδου (2014-2020) στον 
κλάδο του Τουρισμού, ενισχύει τις βασικές πτυχές του «ΕΠΧΣΑΑ» του Τουρισμού 
δηλώνοντας της προθέσεις χρηματοδότησης τα επόμενα χρόνια. Πιο συγκεκριμένα, 
ενθαρρύνει την συνεργασία του δημόσιου με τον ιδιωτικό τομέα και στοχεύει α) στον 
εμπλουτισμό του παρεχόμενου τουριστικού προϊόντος με ενίσχυση ειδικών μορφών 
τουρισμού (Αθλητικός, Συνεδριακός, Τουρισμός υγείας – ευεξίας, κρουαζιέρα, city 
breaks),β) στην διαμόρφωση φιλικού επενδυτικού περιβάλλοντος και την υποστήριξη 
τουριστικών επενδύσεων μέσω: χωροταξικής πολιτικής, χαμηλότερης φορολόγησης 
κλπ., γ) στην δημιουργία νέων τουριστικών προϊόντων (σύνθετα τουριστικά 
καταλύματα, οργανωμένοι τουριστικοί υποδοχείς) αλλά και δ) στην ενίσχυση των 
υποδομών στρατηγικής σημασίας με έμφαση στις θαλάσσιες και αεροπορικές 
υποδομές. 
 
4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

Οι στόχοι που τίθενται από το υφιστάμενο και προτεινόμενο θεσμικό πλαίσιο 
μένουν κενοί περιεχομένου, τόσο από την σκοπιά του σχεδιασμένου/υλοποιημένου, 
όσο και από αυτή του υπό διαμόρφωση μοντέλου ανάπτυξης. Υπάρχουν περιοχές της 
Ελλάδας (π.χ. Μάλια, Κάβος, Φαληράκι) που η τουριστική ένταση τις αλλοίωσε 
ριζικά και τις μετέτρεψε από τουριστικούς χώρους (Αυγερινού, 2001) σε 
«τουριστικούς σκουπιδότοπους». Η αποκλειστική απασχόληση των τοπικών 
κοινωνιών στον τουρισμό δημιούργησε ένα είδος «μονοκαλλιέργειας» με επιπτώσεις 
στην τοπική παραγωγική, κοινωνική και πολιτισμική δομή δημιουργώντας νέα 
                       
2 http://www.tanea.gr/news/economy/article/4775434/?iid=2 
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συγκρουσιακά φαινόμενα σε σχέση με την κοινωνική πρακτική (αλλοίωση 
κοινωνικών προτύπων και τοπικών παραδόσεων, ανάδειξη νέων καταναλωτικών 
προτύπων, παραγκωνισμός τοπικής παραγωγής). Οι προωθούμενες αλλαγές ως 
συνέχεια του παρελθόντος μεταβάλουν το ιδιοκτησιακό καθεστώς και αλλάζουν 
ραγδαία τις αξίες της γης σε περιοχές κατά κανόνα αγροτικές. Ταυτόχρονα, η 
απόδοση των μεγάλων επενδύσεων χρειάζονται χαμηλό εργατικό κόστος, γεγονός 
που δεν θα συμβάλει και τόσο στην ανεργία ή το βιοτικό επίπεδο. Στο πλαίσιο που 
διαμορφώνεται η ανάπτυξη του τουρισμού αφορά εγχώρια και ξένα επενδυτικά funds 
κι όχι π.χ. οικογενειακά δίκτυα αυτοαπασχόλησης. Κάτι τέτοιο (θα) συμβάλει στην 
ανεργία της υπαίθρου αλλά και των τουριστικών περιοχών καθώς επίσης θα μειώσει 
κατά πολύ τα εισοδήματα. Με βάση τα γνωστά στοιχεία των επενδυτικών νόμων, τα 
τελευταία χρόνια δημιουργούνταν μια νέα θέση πλήρους απασχόλησης για κάθε 
625.000€. Τα ζητήματα αυτά, συνθέτουν μια πολύπλευρη πραγματικότητα η οποία 
χρήζει και μελλοντικής διερεύνησης. 
 Στο πλαίσιο των fast-track έχουν ήδη ενταχθεί προς υλοποίηση επενδύσεις 
μεγάλου βεληνεκούς από ξένα funds (π.χ. στην Σητεία, επένδυση € 267,7 εκατ. 5 
πολυτελών ξενοδοχείων 1.936 κλινών, γηπέδου γκολφ από την «Loyalward Ltd.») 
και προβλέπονται υποδομές και ανωδομές που δεν συνάδουν με ούτε με την 
επιδιωκόμενη στροφή σε  ένα ποιοτικό, ήπιο μοντέλο τουρισμού, ούτε με την 
περιβαλλοντική αναβάθμιση και την τοπική κοινωνική συνοχή.  
 Εν κατακλείδι, το υφιστάμενο και προωθούμενο θεσμικό πλαίσιο, δίνει την 
αίσθηση ότι διαμορφώνεται σύμφωνα σε «έκτακτης ανάγκης» με σκοπό το 
τουριστικό κεφάλαιο να είναι άμεσα και βιώσιμα κερδοφόρο. Ακριβώς για τον λόγο 
αυτό, παραγκωνίζεται οποιαδήποτε κοινωνική, περιβαλλοντική και χωρική 
αναγκαιότητα. Παρόλα αυτά, οι νέες νομοθετικές πράξεις προσιδιάζουν σε ένα 
συστηματικό και ολοκληρωμένο σχέδιο κι όχι σε κάτι έκτακτο και προσωρινό.  
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ΠΔΡΗΛΖΨΖ 
 
Ο δεκόζηνο ρώξνο, σο αλαπόζπαζην θνκκάηη ηνπ αζηηθνύ πεξηβάιινληνο, βξίζθεηαη 
εληαγκέλνο ζε έλα θαύιν θύθιν όπνπ δηακνξθώλεηαη από, αιιά θαη ηαπηόρξνλα 
δηακνξθώλεη, ηελ θνηλσλία. Δίλαη ν ρώξνο πνπ εμάγεηαη σο απνηέιεζκα θνηλσληθώλ 
πξαθηηθώλ, νη νπνίεο ηνπ πξνζδίδνπλ δηαθνξεηηθό θάζε θνξά λόεκα θαη πεξηερόκελν, ελώ 
πξνζδηνξίδνπλ ηα θπζηθά θαη ζπκβνιηθά όξηα ηνπ, θαη παξέρνπλ ζην ρξήζηε ηελ αίζζεζε 
πσο αλήθεη ζην κέξνο απηό. Σν παξόλ άξζξν ζηνρεύεη ζηελ δηεξεύλεζε ηεο έλλνηαο ηνπ 
δεκόζηνπ ρώξνπ ζην ζύγρξνλν κεηαβαιιόκελν αζηηθό θαη θνηλσληθό ράξηε, 
επηθεληξώλνληαο ζηνλ επαλαπξνζδηνξηζκό ηνπ κέζα από ηνπο κεηαζρεκαηηζκνύο πνπ 
άηππεο θαη νξγαλσκέλεο θνηλόηεηεο αλαιακβάλνπλ λα δηακνξθώζνπλ ζηα ζύγρξνλα 
δεδνκέλα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Δπηιέγνληαο σο πεδίν κειέηεο ηελ Αθαδεκία 
Πιάησλα, ην Μεηαμνπξγείν θαη ηνλ Κεξακεηθό, εξεπλάηαη κέζα από δνκεκέλεο 
ζπλεληεύμεηο ζηα κέιε ησλ θνηλνηήησλ, ε πνξεία ηεο δηεθδίθεζεο θαη ηνπ 
επαλαπξνζδηνξηζκνύ ηνπ δεκόζηνπ ρώξνπ κέζα από ηνλ ξόιν ηνπ δηαδηθηύνπ ζε 
θνηλόηεηεο πνπ εκθαλίδνληαη ζηηο πεξηνρέο απηέο. 
 
Λέξειρ κλειδιά: δηεθδίθεζε ηνπ δεκόζηνπ ρώξνπ, δηαδίθηπν, νηθνλνκηθή θξίζε, άηππεο θαη 
νξγαλωκέλεο θνηλόηεηεο, Αθαδεκία Πιάηωλα-Μεηαμνπξγείν-Κεξακεηθόο 
 
 
1.  ΔΗΑΓΩΓΖ 
 

Σα ηειεπηαία ρξόληα ζηηο ππνβαζκηζκέλεο πεξηνρέο ηνπ ηζηνξηθνύ θέληξνπ ηεο Αζήλαο 
ε δηεθδίθεζε ηνπ δεκόζηνπ ρώξνπ απνηειεί αληηθείκελν ελεξγεηώλ ηδησηηθνπνίεζεο θαη 
ζπιινγηθόηεηαο. Από ηελ κηα εκθαλίδνληαη ζηξαηεγηθέο αλάπιαζεο εζηηαζκέλεο ζηε 
ρξήζε  ηδησηηθνύ θεθαιαίνπ θαη δηαρεηξηζηηθνύ θνξέα  (Ellin 1999, Nissen 2008, 
Carmona 2011), από ηελ άιιε νινέλα θαη «μεπεδνύλ» θηλεηνπνηήζεηο γηα ηελ πξνάζπηζε 
ηεο έλλνηαο ηνπ δεκόζηνπ, από πξσηνβνπιίεο θαηνίθσλ ησλ εθάζηνηε αλαθεξόκελσλ 
πεξηνρώλ. ηελ δηαδηθαζία απηή, έλαο όξνο επηθξαηεί θαη γηα ηηο δπν πιεπξέο: ε 
αλαβάζκηζε. Σν βαζηθό εξώηεκα σζηόζν πνπ δηαθνξνπνηεί ηνπο ζηόρνπο θαη ηηο 
ελέξγεηεο ησλ δύν πιεπξώλ είλαη «αλαβάζκηζε γηα πνηνλ»; 

Οη ηάζεηο γηα νιηθή εκπνξεπκαηνπνίεζε ηνπ δεκόζηνπ ρώξνπ σζηόζν, βξίζθνπλ 
αληίζηαζε. Οη ζπλερόκελνη νηθνλνκηθνί κεηαζρεκαηηζκνί έρνπλ πξνθαιέζεη ηελ άλνδν 
ηνπ θνηλσληθνύ θεθαιαίνπ (Putnam 2000), δειαδή ηελ δεκηνπξγία δηθηύσλ ζρέζεσλ ζε 
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νξγαλσκέλεο ή άηππεο θνηλόηεηεο πνπ ελεξγνπνηνύλ ηηο θνηλέο ηνπο εκπεηξίεο ζηνλ 
δεκόζην ρώξν, πξνθεηκέλνπ λα θαηαπνιεκήζνπλ ηελ αληζόηεηα ηεο εμνπζίαο πνπ 
πξνσζνύλ πνιηηηθέο θαη νηθνλνκηθέο δπλάκεηο πξνο απηόλ (Virno 2004, Harvey 2011). 
Πην ζπγθεθξηκέλα, έρνπλ παξαηεξεζεί πεξηπηώζεηο θαηάιεςεο θαη ρξήζεο δεκόζησλ 
ρώξσλ πνπ επηρεηξνύλ λα πξνζδώζνπλ έλα λέν πεξηερόκελν ζην ρώξν θαη 
ραξαθηεξίδνληαη από ηηο αξρέο επηθνηλσλίαο θαη αλαςπρήο πνπ δηέπνπλ ηελ εθάζηνηε 
νκάδα (Voronkova et al. 2010). Παξάιιεια, πξαγκαηνπνηνύληαη πξνζπάζεηεο γηα ηε 
δηαηήξεζε ησλ ρώξσλ απηώλ πνπ εμαθνινπζνύλ λα πξνζθέξνπλ ηε δπλαηόηεηα ελόο 
απινύ πεξηπάηνπ, απαιιαγκέλνπ από θαηαλαισηηθά ζηνηρεία, θαη λα ππνζηεξίδνπλ 
πνιηηηθέο δξάζεηο, κέζα από ηε ρξήζε ηνπο σο πεδίν θνηλσληθήο δηακαξηπξίαο απέλαληη 
ζε πνιηηηθέο επηινγέο θαη ελέξγεηεο (Voronkova et al. 2010). 

Παξάιιεια, ε νηθνλνκηθή θξίζε έρεη επηηξέςεη ηνλ πεηξακαηηζκό λέσλ κνληέισλ 
θνηλνηήησλ πνπ αλαπηύζζνληαη ηαρύηαηα, εθηόο πνιηηηθνύ ειέγρνπ θαη νηθνλνκηθώλ 
πεξηνξηζκώλ, ζην δηαδίθηπν (Greinacher 1997). Οη λέεο ηερλνινγίεο, θαη θπξίσο ην 
δηαδίθηπν, έρνπλ απνηειέζεη ην εμέρνλ ζπζηαηηθό πνπ ζπληέιεζε ζηελ αλαδηακόξθσζε 
ηεο έλλνηαο ηνπ δεκόζηνπ ρώξνπ θαη ηεο δεκόζηαο ζθαίξαο ζπλεπαγόκελα. Με όιεο ηηο 
ζεκαληηθέο κεηαβνιέο πνπ έρνπλ επηθέξεη ζηελ θαζεκεξηλόηεηα, ζηελ νηθνλνκία, ζηνλ 
ηξόπν πνπ αληηιακβαλόκαζηε ηελ έλλνηα ηνπ ειεύζεξνπ ρξόλνπ, θαζώο θαη ζηνλ ηξόπν 
πνπ επηιέγνπκε λα επηθνηλσλήζνπκε θαη λα θνηλσληθνπνηεζνύκε, έρνπλ κεηαζρεκαηίζεη 
ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν αληηιακβαλόκαζηε ηνλ πεξηβάιινληα ζε εκάο ρώξν θαη ηηο 
ιεηηνπξγίεο απηνύ (Gospodini 2001, Gospodini 2008, Gehl 2011, Carmona et al. 2003, 
Κεθαινγηάλλεο 2003). Καζώο ινηπόλ ν δεκόζηνο ρώξνο βξίζθεηαη ζε δηαδηθαζία 
επαλαδηαπξαγκάηεπζεο, εξεπλάηαη ην θαηά πόζν ην δηαδίθηπν ιεηηνπξγεί ππνζηεξηθηηθά ή 
κε ηεο θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο πνπ αλαπηύζζεηαη ζηνλ δεκόζην ρώξν. 

Οη πεξηνρέο πνπ έρνπλ επηιερζεί σο ρσξηθό πεδίν ηεο παξνύζαο έξεπλαο - Αθαδεκία 
Πιάησλα, Μεηαμνπξγείν, Κεξακεηθόο (ρήκα 1) - βξίζθνληαη ζε αζαθή θνηλσληθό θαη 
ρσξηθό κεηαζρεκαηηζκό. Σα πνιενδνκηθά πξόηππα πνπ αθνξνύλ ηηο αλαπιάζεηο ησλ 
πεξηνρώλ απηώλ έρνπλ κέρξη ζηηγκήο αξθεζηεί ζηελ αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ πνπ 
ζπλδένληαη κε ηελ θαηαλάισζε θαη πνπ ζηελ νπζία αθήλνπλ ζηελ άθξε ηνλ θνηλσληθό 
ραξαθηήξα ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο, ηηο επηζπκίεο θαη ηηο αλάγθεο ησλ θαηνίθσλ. Ωο 
αληίζηημε ζηελ παξαπάλσ θαηάζηαζε πξνθύπηεη κηα νινέλα θαη κεγαιύηεξε έθξεμε 
ζπιινγηθόηεηαο από θνηλόηεηεο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ην δηαδίθηπν σο πιαηθόξκα 
ελεκέξσζεο γηα ηηο δξάζεηο 
ηνπο ζηνλ δεκόζην ρώξν. 

Η ζπγθεθξηκέλε θαηάζηα-
ζε απνηειεί ηελ αθνξκή γηα 
λα δηεξεπλεζνύλ ηξία ζεκε-
ιηώδε γηα ηελ έξεπλα καο 
εξσηήκαηα σο πξνο ηηο 
κειεηώκελεο θνηλόηεηεο:  
(α) πνηα είλαη ε επίδξαζε 
ηνπο ζηελ δηεθδίθεζε ηνπ 
δεκόζηνπ ρώξνπ, 
(β) αλ, θαη θαηά πόζν ε 
νηθνλνκηθή θξίζε ζπλέβαιε 
ζηελ ιεηηνπξγία, εμέιημε θαη 
εδξαίσζε απηώλ, 
(γ) πώο επεξεάδεη ην 
δηαδίθηπν ηελ ιεηηνπξγία θαη 
νξγάλσζή ηνπο. 

σήμα 1. Πεξηνρή Μειέηεο 
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2. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ 
 
Η έξεπλα εζηηάδεη ζηηο πεξηνρέο ηεο Αθαδεκίαο Πιάησλα θαη ηνπ Μεηαμνπξγείνπ-
Κεξακεηθνύ, ζπλνηθίεο ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ (ρήκα 1), νη νπνίεο επηιέρζεθαλ ιόγσ ηεο 
γεηηλίαζεο ηνπο, ζε ζπλδπαζκό κε ην αλάινγν θνηλσληθό θαη νηθνλνκηθό ππόβαζξν πνπ 
ηηο ραξαθηεξίδεη. ε απηέο εληνπίζηεθαλ θαη κειεηήζεθαλ ηέζζεξηο θνηλόηεηεο, 
απνηεινύκελεο από κόληκνπο θαη κε θάηνηθνπο ησλ πεξηνρώλ απηώλ, πνπ νη 
πξσηνβνπιίεο θαη νη δξάζεηο ηνπο ζηνρεύνπλ ζηελ αλαβάζκηζε θαη αλάδεημε ηνπ 
δεκόζηνπ ρώξνπ.  Οη ηξεηο από απηέο απνηεινύλ νξγαλσκέλεο θνηλόηεηεο, πνπ έρνπλ σο 
πεδίν δξάζεο ηελ Αθαδεκία Πιάησλα θαη είλαη  (α)  «Η Πνιηηεία», (β) «Σν Καθελείν» 
θαη (γ) «Η Δπηηξνπή Καηνίθσλ Αθαδεκίαο Πιάησλα». Η ηέηαξηε θνηλόηεηα δηαθξίλεηαη 
γηα ηνλ άηππν ραξαθηήξα ηεο θαη δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ πεξηνρή ηνπ Μεηαμνπξγείνπ-
Κεξακεηθνύ. Η έξεπλα ζηεξίρηεθε ζηα απνηειέζκαηα δνκεκέλσλ ζπλεληεύμεσλ πνπ 
πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε νξγαλσηηθά κέιε ησλ θνηλνηήησλ πνπ δξνπλ ζηελ πεξηνρή 
κειέηεο, θαζώο θαη ζε θαηνίθνπο ησλ πεξηνρώλ απηώλ. Παξάιιεια, πξαγκαηνπνηήζεθε 
θσηνγξαθηθή θαη ραξηνγξαθηθή θαηαγξαθή ησλ πεξηνρώλ, ζπλνδεπόκελε από 
βηβιηνγξαθηθή θαη δηαδηθηπαθή έξεπλα. 
 
3. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 
 

Η πεξηνρή ηεο Αθαδεκίαο 
Πιάησλα απνηειεί ζπλνηθία ηνπ 
ηέηαξηνπ δεκνηηθνύ δηακεξίζκαηνο 
ηνπ Γήκνπ ηεο Αζήλαο κε έθηαζε 
615 ζηξέκκαηα, από ηα νπνία ηα 
395 ζηξέκκαηα πξνζδηνξίδνληαη σο 
Βηνηερληθό Πάξθν θαη ηα ππόινηπα 
131 σο Αξραηνινγηθό Άιζνο (ΦΔΚ 
80/Γ’/1988). Η Αθαδεκία Πιάησλα 
πέξα από ζαθή πνιενδνκηθά 
ζηνηρεία ππνβάζκηζεο, παξνπζηάδεη 
έληνλε θνηλσληθή εηεξνγέλεηα. 
Απνηειώληαο ηνλ ππξήλα ηεο 
πεξηνρήο, ν ρώξνο ηνπ 
Αξραηνινγηθνύ Άιζνπο έρεη 
θαζνξηζηηθή ζεκαζία σο πξνο ηελ 
δηαθύιαμε θαη ηελ αλάδεημε ηνπ 
θαη ε αζάθεηα ησλ νξίσλ ηνπ έρεη θηλεηνπνηήζεη ζε κεγάιν βαζκό ηνπο θαηνίθνπο ηεο 
πεξηνρήο, κε ηηο πξσηνβνπιίεο ηνπο λα έρνπλ πξόζθαηα απνηξέςεη ηελ θαηαζθεπή 
ηδησηηθώλ ρώξσλ εληόο ηνπ (ρήκα 2).  

Καηαιπηηθό ξόιν ζην γεγνλόο απηό έρεη ε «Πολιτεία», πνπ σο θνηλόηεηα 
ζπγθξνηήζεθε ην 2008  σο «έλαο ρώξνο γλώζεο θαη πνιηηηζκνύ», σο έλα ρσξηθό ζεκείν 
αλαθνξάο ηθαλό λα ελεξγνπνηήζεη ηελ αληαιιαγή γλώζεο θαη ηελ ελίζρπζε ηεο 
πνιηηηζηηθήο θαη ηζηνξηθήο αμίαο ηνπ Αξραηνινγηθνύ Άιζνπο. Ο αξηζκόο ησλ ζηαζεξώλ 
κειώλ ηεο αλέξρεηαη ζηα 255 άηνκα θαη νη δξάζεηο ηεο πξαγκαηνπνηνύληαη, εθηόο από ην 
άιζνο, ζηνλ ρώξν πνπ ε ίδηα ε θνηλόηεηα έρεη δεκηνπξγήζεη δίπια ζε απηό. Οη 
ζπλεζέζηεξεο δξάζεηο ηεο ζην άιζνο ζπλδένληαη κε πεξηπαηεηηθή πνίεζε, παξνπζηάζεηο 
ηαηληώλ, νκηιίεο, καζήκαηα γηόγθα, ζπιινγηθή θνπδίλα θαη θαινθαηξηλά ζεκηλάξηα 
θηινζνθίαο.  

σήμα 1. Δθδήισζε γηα ηελ πξνζηαζία θαη 
δηεθδίθεζε ηνπ πάξθνπ ηεο Αθαδεκίαο Πιάησλα 
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Παξόιν πνπ ε νηθνλνκηθή θξίζε βνήζεζε ζηελ εμέιημε θαη ζηελ κεγέζπλζή ηεο 
ζπγθεθξηκέλεο θνηλόηεηαο, «ε Πνιηηεία μεθίλεζε ωο αλάγθε» πξηλ αθόκα ηελ θξίζε. 
Μέρξη ην 2008 πνπ δεκηνπξγήζεθε ην ηζηνιόγην ηεο -http://politeiapolitismos.com- θαη 
«ηηο 15 Δεθεκβξίνπ ηνπ 2012 πνπ μεθίλεζε ε ζειίδα ζην facebook» -
https://www.facebook.com/politeia.akadimiaplatonos-, ε νξγάλσζε ησλ δξάζεσλ ηεο 
“Πνιηηείαο” ζηεξηδόηαλ ζε ηειεθσληθή επηθνηλσλία αλάκεζα ζε θίινπο θαη γλσζηνύο, 
θαζώο θαη από ζηόκα ζε ζηόκα ζηελ γεηηνληά. Λόγσ ηεο άκεζεο δηθηύσζεο κε άιια 
ηζηνιόγηα, όπσο θαη κε άιιεο ηζηνζειίδεο θνηλσληθήο δηθηύσζεο, ε «Πνιηηεία» δηεύξπλε 
ζε ζύληνκν ρξνληθό δηάζηεκα ηηο δξάζεηο ηεο ζε άγλσζηα άηνκα. ύκθσλα κε ηελ 
«Πνιηηεία», ε ζπκβνιή ηνπ δηαδηθηύνπ είλαη «πάξα πνιύ κεγάιε» γηα ηελ αλάπηπμε θαη 
εμέιημε ησλ δξάζεσλ ηεο. Δπηπιένλ, θαη όπσο  επηβεβαηώλεηαη από ην «Γηήκεξν Γξάζεσλ 
θαη Παξεκβάζεσλ» πνπ άγγημε ηα 4000 άηνκα ηνλ πεξαζκέλν Μάξηην, ε ζπκκεηνρή ησλ 
αηόκσλ ζηηο ρσξηθέο ηεο δξάζεηο είλαη κεγαιύηεξε από ηηο δηαδηθηπαθέο.  

Η «Πνιηηεία» ζπλέβαιιε θαζνξηζηηθά ζηελ αλαδσνγόλεζε ηνπ άιζνπο. Δλώ πξηλ από 
ηελ θξίζε δελ ππήξρε επηζθεςηκόηεηα ζηελ πεξηνρή, παξά κόλν από ηελ γεηηνληά, ζηελ 
πεξίνδν ηεο θξίζεο νη δξάζεηο ηεο «Πνιηηείαο» επλόεζαλ ηελ ζπκκεηνρή πεξηζζόηεξσλ 
αηόκσλ θαη από άιιεο πεξηνρέο ηεο Αηηηθήο.  Υσξίο λα έρεη ππάξμεη θάπνηα αληίζηαζε ή 
λα ρξεηαζηεί θάπνηα ζρεηηθή άδεηα ρξήζεο ηνπ δεκόζηνπ ρώξνπ γηα ηελ δηεμαγσγή ησλ 
δξάζεσλ, ε «Πνιηηεία» δειώλεη πσο «ρξεηάδεηαη ζπζηεκαηηθόηεηα» ζηελ δηεθδίθεζε ηνπ 
άιζνπο σο ειεύζεξνπ ρώξνπ. 

ηελ ίδηα πεξηνρή, «Σο Καφενείο» πξνέθπςε από κηα γηνξηή απηνδηαρείξηζεο θαη 
δηεθδίθεζεο ηνπ αξραηνινγηθνύ ρώξνπ ηεο Αθαδεκίαο Πιάησλα ηνλ επηέκβξε ηνπ 2009 
θαη ζήκεξα απνηειεί αζηηθή εηαηξεία κε θεξδνζθνπηθνύ ραξαθηήξα. «Σν Καθελείν» 
απνηειείηαη από 10 κε 15 άηνκα, κε ηηο δξάζεηο ηνπο λα επηθεληξώλνληαη ζηελ 
απναλάπηπμε, ζηελ πνιηηηθή νηθνινγία θαη ζηελ ζπλεξγαηηθή νηθνλνκία ζην άιζνο θαη 
ζηνλ ρώξν πνπ δηαηεξεί απέλαληη από απηό. 

Οη ζπλεζέζηεξεο δξάζεηο ζην άιζνο αθνξνύλ ζπζηεκαηηθή πεξηήγεζε κε ηζηνξηθή 
αλαδξνκή,  ζπιινγηθή θνπδίλα, πξνβνιέο ηαηληώλ. Αλ θαη ηα πεξηζζόηεξα από ηα 
ζπλεξγαδόκελα κέιε ηνπ δελ είλαη κόληκνη θάηνηθνη ηεο Αθαδεκίαο Πιάησλνο 
αληηιακβάλνληαη ην ύθνο ηεο πεξηνρήο σο εθείλν κηαο «γεηηνληάο» θαη νη δξάζεηο ηνπο 
έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ρσξίο λα έρνπλ ζπλαληήζεη αληίζηαζε από ηηο αξκόδηεο αξρέο ή 
ηελ αλάγθε απόθηεζεο ζρεηηθήο άδεηαο. 

Η νξγάλσζε ηνπ «Καθελείνπ» πξαγκαηνπνηείηαη «κέζα από ηηο ζπλειεύζεηο πνπ 
γίλνληαη δύν θνξέο ηνλ κήλα» θαη ζηηο νπνίεο «ππάξρεη κεγάιε δπλαηόηεηα λα ζπκκεηέρνπλ 
κε λέεο πξνηάζεηο λέα άηνκα-κέιε». Σν «Καθελείν» έρεη δηαδηθηπαθή παξνπζία από ην 
2006, πνπ δεκηνύξγεζε ηε δηθή ηνπ ηζηνζειίδα θνηλσληθήο δηθηύσζεο -
https://www.facebook.com/Kafeneio.Ak.Platona-. Αλ θαη ε ελεκέξσζε γηα ηηο δξάζεηο 
ηνπ “Καθελείνπ” γίλεηαη ζηελ πεξηνρή από ζηόκα ζε ζηόκα θαη από αθίζεο, ε ηζηνζειίδα 
θνηλσληθήο δηθηύσζεο θαη ην ηζηνιόγην ηνπ «Καθελείνπ» έρεη ζπκβάιεη θαζνξηζηηθά  
ζηελ αύμεζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ αηόκσλ ζε απηέο. 

Παξά ην γεγνλόο πσο ε δεκηνπξγία ηνπ «Καθελείνπ» είλαη πξνγελέζηεξε ηεο 
νηθνλνκηθήο θξίζεο, θαηά ηελ πεξίνδν ηεο θξίζεο παξαηεξήζεθε αύμεζε ηεο 
πξνζέιεπζεο θαηνίθσλ από άιιεο πεξηνρέο θαη κεηά ην πέξαο ησλ δξάζεσλ, γεγνλόο πνπ 
βνήζεζε ζηελ αλαδσνγόλεζε ηνπ ρώξνπ. 

Από ηελ άιιε, ε «Δπιτποπή Κατοίκων Ακαδημίαρ Πλάτωνα» ζπγθξνηήζεθε ην 
2005 θαη ην θύξην νξγαλσηηθό ηεο ζώκα απνηειείηαη από 10 θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο. ην 
παξειζόλ έρεη πξαγκαηνπνηήζεη δηήκεξεο δξάζεηο ζην άιζνο, πνπ αθνξνύζαλ από βόιηεο 
κε γάηδαξν γηα ηα παηδηά κέρξη ξεθιεμνινγία, ελώ αξθεηέο από ηηο ησξηλέο ηεο δξάζεηο 
πξαγκαηνπνηνύληαη από θνηλνύ κε ηελ «Πνιηηεία» θαη «Σν Καθελείν». Η «Δπηηξνπή» 
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ζηεγάδεηαη ζην «ηέθη Αιιειεγγύεο», αιιά δηαζέηεη θαη ηνλ δηαδηθηπαθό ηεο ρώξν -
http://akadimia-platonos.blogspot.gr-.  

ηελ ηζηνζειίδα θνηλσληθήο δηθηύσζεο-https://www.facebook.com/akademia.platonos- 
θαη ζην ηζηνιόγην ηεο “Δπηηξνπήο” θαηαγξάθνληαη νη πξνβιεκαηηζκνί θαη νη δξάζεηο ηνπο 
θαη αλαξηάηαη ε εθεκεξίδα ηνπο. Παξαηεξήζεθε όηη ε έληαμε ηεο νκάδαο ζην δηαδίθηπν 
ζπλέβαιε ζηελ αύμεζε ηνπ πνζνζηνύ  ζπκκεηνρήο ζηηο θηλεηνπνηήζεηο ησλ θαηνίθσλ γηα 
ηελ πεξηνρή. Παξόιν πνπ, γηα ηελ παξνδηθή ρξήζε ηνπ άιζνπο ε «Δπηηξνπή» δελ 
ζπλάληεζε θακηά αληίζηαζε, ε πξνάζπηζε ηνπ, όπσο θαη άιισλ δεκόζησλ ρώξσλ ηεο 
πεξηνρήο, απαηηεί κόληκε ελαζρόιεζε. Αμηνζεκείσην είλαη όηη ε «Δπηηξνπή» ζπλέβαιε 
ζην λα δεκηνπξγεί ην Πξόγξακκα ηεο Δλνπνίεζεο Αξραηνινγηθώλ Υώξσλ Αζήλαο ζε 
ζρέζε κε ηελ αλάδεημε θαη ζύλδεζε ησλ κλεκείσλ θαη ησλ αξραηνινγηθώλ ρώξσλ ηνπ 
Ιζηνξηθνύ Κέληξνπ ηεο Αζήλαο, όπνπ ελεκεξσηηθέο πηλαθίδεο ηνπνζεηήζεθαλ ζε 
δηαθνξεηηθά ζεκεία ηεο Αθαδεκίαο Πιάησλνο. 

Όζνλ αθνξά ηε γεηηνληθή ζηελ Αθαδεκία Πιάησλα πεξηνρή ηνπ Μεταξοςπγείος-
Κεπαμεικού, απηή απνηειεί ζπλνηθία ηνπ ηξίηνπ Γεκνηηθνύ Γηακεξίζκαηνο ηνπ Γήκνπ 
Αζελαίσλ θαη ε έθηαζε ηεο αλέξρεηαη ζηα 400 ζηξέκκαηα, από ηα νπνία ηα 110 
απνηεινύλ ηνλ δεκόζην  ρώξν ηεο (Υαξηνγξάθεζε ΚΜ 2009). Η πεξηνρή απνηειεί έλα 
ςεθηδσηό εζληθνηήησλ κε ηνπο κόληκνπο θαηνίθνπο ηεο λα ιεηηνπξγνύλ σο άηππε 
θνηλόηεηα,  θαζώο «δελ ππάξρεη πξνζδηνξηζκέλε νκάδα κε ηελ ζηελή έλλνηα ηνπ όξνπ» γηα 
ηελ νξγάλσζε ησλ ζπλαληήζεσλ θαη ησλ δξάζεσλ ζηνλ δεκόζην ρώξν ηεο πεξηνρήο.  

Οη πην αλαγλσξίζηκεο θαη ζηα-
ζεξέο δξάζεηο αθνξνύλ ζην θαξλα-
βάιη, ζην θεζηηβάι ρξσκάησλ, 
θαζώο θαη ζε κνπζηθέο εθδειώζεηο. 
Ο ρώξνο δηεμαγσγήο ησλ δξάζεσλ 
δελ είλαη πάληα ζπγθεθξηκέλνο, 
αιιά πξνζαξκόδεηαη ζηηο επηζπκίεο 
ησλ θαηνίθσλ. Ωζηόζν, ηα ζπλεζέ-
ζηεξα ζεκεία ησλ δξάζεσλ πεξη-
ιακβάλνπλ ηνπο δξόκνπο θαη ηνπο 
πεδόδξνκνπο ηνπ Μεηαμνπξγείνπ, 
έλα κηθξό πάξθν από όπνπ μεθηλά ην 
Γεκόζην ήκα θαη ηελ Πιαηεία 
Λένληνο Απδή. Αμηνζεκείσην είλαη 
όηη νη δξάζεηο, αλ θαη μεθηλνύλ από 
ζπγθεθξηκέλα ζεκεία, πξνθαινύλ 
ηνλ δηαζθνξπηζκό ησλ θαηνίθσλ θαη 
ησλ επηζθεπηώλ ζηνλ επξύηεξν δεκόζην ρώξν ηνπ Μεηαμνπξγείνπ θαη ηνπ Κεξακεηθνύ, 
πξνθαιώληαο έηζη έλα δηάρπην ύθνο νηθεηόηεηαο γηα ηελ πεξηνρή. 

Υαξαθηεξηζηηθό είλαη όηη νη θάηνηθνη έρνπλ δεκηνπξγήζεη έλα ηζηνιόγην -
http://metaxourgeio.wordpress.com-, πνπ ιεηηνπξγεί σο θέληξν ελεκέξσζεο γηα ηηο 
δξάζεηο, πνπ έρνπλ όκσο πξώηα μεθηλήζεη λα νξγαλώλνληαη από ηπραίεο, απζόξκεηεο 
ζπλαληήζεηο ζηα καγαδηά θαη ζηνλ δεκόζην ρώξν ηεο πεξηνρήο. Δπηπιένλ, ε ηζηνζειίδα 
θνηλσληθήο δηθηύσζεο -http://www.facebook.com/pages/Μεηαμνπξγείν-
Κεξακεηθόο/113057425449117- θηινμελεί ζήκεξα 1643 άηνκα, κε ηελ ζπκκεηνρή ηνπο 
ζηηο δξάζεηο πνπ πξαγκαηώλνληαη ζηνλ δεκόζην ρώξν λα είλαη κεγαιύηεξε από εθείλε 
πνπ παξαηεξείηαη ζην δηαδίθηπν. Δπηπιένλ, παξαηεξήζεθε πσο ε δπλαηόηεηα γηα 
δηάδξαζε ζηελ νξγάλσζε ησλ θαηνίθσλ θαη ησλ επηζθεπηώλ είλαη «πνιύ κεγάιε», θαζώο 
νη θάηνηθνη θαη νη επηζθέπηεο ελεκεξώλνληαη εθηόο από ην δηαδίθηπν, από αθίζεο πνπ 

σήμα 2. ηηγκηόηππα από ην απηνδηνξγαλώκελν 
θαξλαβάιη ηνπ Μεηαμνπξγείνπ-Κεξακεηθνύ 
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βγαίλνπλ ζε δηαθνξεηηθέο γιώζζεο, από δηαιαιεηή θαη από ηελ επαθή κε ηνλ θόζκν 
ζηνπο δξόκνπο ηεο γεηηνληάο.  

Αμίδεη αθόκα λα αλαθεξζεί πσο πξηλ ηελ θξίζε, ε παξαηεξνύκελε θηλεηηθόηεηα 
νθεηιόηαλ θπξίσο ζηνπο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο Μεηαμνπξγείνπ-Κεξακεηθνύ, ζε 
αληίζεζε κε ηελ πεξίνδν πνπ δηαλύνπκε, όπνπ απμήζεθε ε ζπκκεηνρή ησλ αηόκσλ από 
άιιεο πεξηνρέο ηεο Αηηηθήο. Με ηελ θηλεηηθόηεηα «ν θόζκνο ηεο γεηηνληάο ληώζεη 
πεξηζζόηεξε αζθάιεηα θαη νη Έιιελεο, αιιά θαη νη ίδηνη νη κεηαλάζηεο». Σέινο, θαη ρσξίο 
λα έρνπλ ζπλαληήζεη νπνηαδήπνηε αληίζηαζε γηα ηε ρξήζε ηνπ δεκόζηνπ ρώξνπ κέζα από 
ηηο δξάζεηο ηνπο, ππνζηεξίρζεθε όηη ε δηεθδίθεζε ηνπ δεκόζηνπ ρώξνπ είλαη εθηθηή όηαλ 
«αθνύκε ηηο αλάγθεο ηωλ θαηνίθωλ θαη ιεηηνπξγνύκε θαη πην απζόξκεηα». 

 
4. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 
 

Αξρηθά, πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο ε παξνύζα έξεπλα απνηειεί κειέηε πεξίπησζεο 
ζπγθεθξηκέλσλ ρσξηθώλ ελνηήησλ ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ θαη ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 
θνηλνηήησλ πνπ δξνπλ ζηα πιαίζηα ηνπο θαη ζπλεπώο δελ είλαη ζε ζέζε λα εμάγεη 
γεληθεπκέλα ζπκπεξάζκαηα σο πξνο ηε ζπκπεξηθνξά, ηε δνκή, ηηο δξάζεηο, ηνλ ηξόπν 
ιεηηνπξγίαο θαη απνδνρήο αλάινγσλ θνηλνηήησλ. Σα ζπκπεξάζκαηα εληάρζεθαλ ζε ηξεηο 
επξύηεξεο ζεκαηηθέο ελόηεηεο:  

 
(α) Κνηλόηεηεο Γηεθδίθεζεο ηνπ Γεκόζηνπ Υώξνπ 

Οη δξάζεηο ησλ θνηλνηήησλ πνπ κειεηήζεθαλ επέηξεςαλ ηελ αλαθάιπςε, όρη κόλν 
ρσξηθώλ αιιά θαη θνηλσληθώλ αλαγλώζεσλ ηνπ δεκόζηνπ ρώξνπ. πγθεθξηκέλα, 
παξαηεξήζεθαλ ηα εμήο: 

1. Οη δξάζεηο ησλ θνηλνηήησλ βξίζθνληαη έμσ από ζπκβάζεηο θαη θαηαζθεπαζκέλα 
λνκηθά ζπζηήκαηα εκπνξεπκαηνπνίεζεο θαη ηδησηηθνπνίεζεο ηνπ δεκόζηνπ ρώξνπ 
(Aronowitz 2003, Németh 2009).   

2. Έλα αθόκε θνηλσληθό απνηύπσκα ησλ θνηλνηήησλ ζηνλ δεκόζην ρώξν απνηειεί ε 
αύμεζε ηεο επηζθεςηκόηεηαο, θαηά ηελ δηάξθεηα όπσο είλαη θπζηθό, αιιά θαη κεηά ην 
πέξαο ησλ δξάζεσλ. Η ζεκαληηθόηεηα ησλ νκάδσλ απηώλ θαη ησλ δξάζεσλ ηνπο έηζη 
απμάλεηαη ηδηαίηεξα, απνηειώληαο έλαλ παξάγνληα πνπ ζπληειεί ζηελ εμαζθάιηζε ηεο 
δσληάληαο θαη βησζηκόηεηαο ηνπ δεκόζηνπ ρώξνπ, θαζώο θαη ζηελ θαηαζηνιή ηεο 
ππνβάζκηζεο ησλ πεξηνρώλ απηώλ. Σαπηόρξνλα, θαζηζηνύλ ηνλ ρώξν κνλαδηθό θαη 
απμάλνπλ ηε ρξεζηκόηεηα ηνπ, ελώ θαηά ηε δηεμαγσγή ησλ δξάζεσλ παξέρεηαη ε 
δπλαηόηεηα ζηνπο ζπκκεηέρνληεο λα εκπιαθνύλ ελεξγά ηόζν κε ην ρώξν, όζν θαη κεηαμύ 
ηνπο. 

3. Η ζεκαληηθόηεξε ίζσο ζπλέπεηα ησλ δξάζεσλ ησλ κειεηώκελσλ θνηλνηήησλ είλαη ε 
άκβιπλζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο μελνθνβίαο απέλαληη ζηνπο κεηαλάζηεο-θαηνίθνπο ησλ 
ζπλνηθηώλ, αθνύ κέζα από ηα αηζζήκαηα εκπηζηνζύλεο θαη ακνηβαηόηεηαο πνπ 
αλαπηύρζεθαλ κεηαμύ κόληκσλ θαη κε θαηνίθσλ θαη ηε ζπκκεηνρή (πνιιέο θνξέο 
επηδησθόκελε) ησλ κεηαλαζηώλ ζηηο δξάζεηο, δηεπθνιύλζεθε ε ελζσκάησζε ηνπο ζην 
θνηλσληθό πεξηβάιινλ πνπ δηακέλνπλ. Σν γεγνλόο απηό έξρεηαη λα επηβεβαηώζε ε άπνςε 
ησλ Moughtin  et al. (1999) πσο ν δεκόζηνο ρώξνο ζπκβάιιεη ζηελ εκθάληζε ηεο 
θνηλσληθήο ζπλνρήο κεηαμύ δηαθνξεηηθώλ θνηλσληθώλ νκάδσλ κέζα από ηελ θνηλσληθή 
αιιειεπίδξαζε. Παξαηεξνύκε ινηπόλ, όηη αλαδεηθλύεηαη θαη πξνσζείηαη ην αίζζεκα ηνπ 
ζπλαλήθελ. 

4. Οη θνηλόηεηεο ησλ πεξηνρώλ κειέηεο, παξόιν πνπ δηαθξίλνληαη γηα ηηο εθήκεξεο 
ηνπο δξάζεηο, ραξαθηεξίδνληαη από ζπλέπεηα θαη ζπζηεκαηηθόηεηα ζηελ πξνζπάζεηα ηνπο 
λα απνθαηαζηήζνπλ ηελ ιεζκνλεκέλε από θαηξό ζρέζε δεκόζηνπ ρώξνπ-ρξήζηε.  Ωο 
γεγνλόο απηό επαιεζεύεηαη όρη κόλν από ηηο δξάζεηο, αιιά θαη από ηηο δεκνζηεύζεηο πνπ 
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θάλνπλ ζηηο ηζηνζειίδεο θνηλσληθήο δηθηύσζεο, ζηα ηζηνιόγηα θαη ζηνλ ηύπν γηα ηα 
ζέκαηα πνπ ηνπο απαζρνινύλ. 

 
(β) Οηθνλνκηθή Κξίζε θαη Μνξθέο πιινγηθόηεηαο  

Καηά ηε δηάξθεηα δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο δε ζα κπνξνύζε λα κε ζπλππνινγηζηεί ν 
παξάγνληαο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ έρεη αδηακθηζβήηεηα επεξεάζεη πνηθίιεο πηπρέο 
ηεο θαζεκεξηλόηεηαο ησλ πνιηηώλ ησλ ζύγρξνλσλ πόιεσλ. Παξαηεξήζεθαλ ινηπόλ ηα 
εμήο: 

1. Η νηθνλνκηθή θξίζε κείσζε ηελ ελαζρόιεζε ησλ κόληκσλ θαηνίθσλ κε 
θαηαλαισηηθέο δξαζηεξηόηεηεο, ζηξέθνληαο ηνπο ζε δίθηπα αιιειεγγύεο θαη δξάζεηο 
απαιιαγκέλεο από νηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο.  

2. Παξά ην γεγνλόο πσο ε νηθνλνκηθή θξίζε, ηνπιάρηζηνλ γηα ηηο ηξεηο από ηηο ηέζζεξηο 
νκάδεο δελ απνηέιεζε ην βαζηθό παξάγνληα γηα ηε δεκηνπξγία ηνπο -αθνύ θάπνηεο 
πξνϋπήξραλ απηήο, είρε δειαδή αλαγλσξηζηεί εθ ησλ πξνηέξσλ ε αλάγθε γηα 
απηννξγάλσζε θαη δηεθδίθεζε ηνπ δεκόζηνπ ρώξνπ- δηαπηζηώζεθε εθ παξαδνρήο πσο 
ζπληέιεζε ζηελ εμέιημε, κεγέζπλζε θαη εδξαίσζε ηνπο. ύκθσλα κε ηηο νκάδεο, ην 
ρσξηθό απνηύπσκα ησλ δξάζεσλ δελ παξέκεηλε ίδην πξηλ θαη κεηά ηελ θξίζε. Η 
νηθνλνκηθή θξίζε ζπλέβαιε ζηελ αύμεζε ηνπ βαζκνύ ζπκκεηνρηθόηεηαο ζηηο δξάζεηο ησλ 
νκάδσλ θαη ηελ πξνζέιθπζε ελδηαθεξνκέλσλ πξνεξρόκελσλ από άιιεο πεξηνρέο ηνπ 
δήκνπ Αζελαίσλ, πιελ ησλ εμεηαδόκελσλ. 

 
(γ) Από ην Γηαδίθηπν ζηνλ Γεκόζην Υώξν    

Σα λέα δεδνκέλα πνπ δηέπνπλ ηε ζύγρξνλε δσή ησλ ρξεζηώλ ηνπ ρώξνπ έρνπλ 
νδεγήζεη ζηε δεκηνπξγία κίαο λέαο ηάμεο πξαγκάησλ, κε ηηο κεγάιεο ηερλνινγηθέο 
εμειίμεηο ηνπ ηειεπηαίνπ αηώλα, κε ηδηαηηέξσο ζεκαληηθή ηε ζπκβνιή ηνπ ειεθηξνληθνύ 
ππνινγηζηή θαη ηνπ δηαδηθηύνπ, λα έρνπλ κεηαβάιιεη ξηδηθά ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν 
αληηιακβαλόκαζηε ην ρώξν, ελώ πξνζθέξνπλ δηαξθώο λέεο κνξθέο θνηλσληθήο 
δηάδξαζεο, δεκηνπξγώληαο έλα λέν πιαίζην όζνλ αθνξά ηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο θαη ηνπο 
ρώξνπο κέζα ζηνπο νπνίνπο απηέο πξαγκαηνπνηνύληαη. Από ηα πξώηα ζηάδηα ηεο έξεπλαο 
παξαηεξήζεθε ε ζπκβνιή ηνπ δηαδηθηύνπ σο εμήο:  

1. Οη θύξηεο ρξήζεηο ηνπ δηαδηθηύνπ από ηεο κειεηώκελεο θνηλόηεηεο είλαη πξσηίζησο 
απηή ηεο ελεκέξσζεο θαη δεπηεξεπόλησο ηεο επηθνηλσλίαο-απηννξγάλσζεο. Καηά ηε 
δηάξθεηα ηεο έξεπλαο δηαπηζηώζεθε δπζαλαινγία ηνπ αξηζκνύ ησλ αηόκσλ πνπ 
ζπκκεηείραλ ελεξγά ζηηο δηαδηθηπαθέο ζπλαληήζεηο, θαη απηώλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηηο 
δξάζεηο, κε ηνπο ηειεπηαίνπο λα είλαη αξθεηά πεξηζζόηεξνη.  

2. Μέζα από ηελ εηζαγσγή ησλ νκάδσλ θαη ηελ πξνβνιή ησλ ηδίσλ, ηνπ έξγνπ θαη ησλ 
δξάζεσλ ηνπο ζην δηαδίθηπν, θάλνληαο ρξήζε ησλ δπλαηνηήησλ ζύγρξνλεο θαη 
αζύγρξνλεο επηθνηλσλίαο πνπ απηό πξνζθέξεη, απμήζεθε ξαγδαία ε ζπκκεηνρή ζηηο 
δξάζεηο ζην δεκόζην ρώξν θαη έγηλε δπλαηή ε δηαηήξεζε ελόο πςεινύ βαζκνύ 
δηαδξαζηηθόηεηαο αλάκεζα ζηα κέιε. Όιεο νη νκάδεο πξνσζνύλ θαη ζεσξνύλ ηε 
δηαδξαζηηθόηεηα σο έλα παξάγνληα πνπ νδεγεί ζηε εμέιημε θαη ελίζρπζε ηνπο. 
εκαληηθόο είλαη ν ραξαθηήξαο ζπκκεηνρηθήο δεκνθξαηίαο πνπ απηή πξνζδίδεη ζε κηα 
πεξίνδν πνπ ν πνιίηεο αηζζάλεηαη ηελ αλάγθε λα αθνπζηεί, λα εθθξάζεη ηε γλώκε, ηηο 
πεπνηζήζεηο, ηηο ηδέεο ηνπ γηα αιιαγέο, πξσηνβνπιίεο θαη λέεο δξάζεηο, λα αηζζαλζεί πσο 
απνηειεί κέξνο ελόο «όινπ» εληόο κηαο επξύηεξεο πιαηθόξκαο πνπ ιεηηνπξγεί σο πεδίν 
δηεύξπλζεο ηεο δεκόζηαο ζθαίξαο. Σν δηαδίθηπν είλαη ζε ζέζε λα απνηειέζεη ηνλ άηνπν 
ηόπν όπνπ νη αλάγθεο απηέο ησλ πνιηηώλ ησλ ζύγρξνλσλ πόιεσλ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο 
δύλαηαη λα θαιπθζνύλ. Γελ είλαη ηπραία ε γλώκε πνπ ν Finlay (2009), κεηαμύ άιισλ, 
ππνζηεξίδεη, πσο ε πξόζβαζε ζε πιεξνθνξίεο είλαη απηή πνπ δηαζέηεη ηελ ηθαλόηεηα λα 
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σζήζεη ηνπο αλζξώπνπο πξνθεηκέλνπ λα επέκβνπλ ζηηο δεκόζηεο δηαδηθαζίεο θαη ζηελ 
αιιαγή ησλ λόκσλ θαη ησλ δεδνκέλσλ. 
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ΠΔΡΗΛΖΨΖ 
 
Χο δεκηνχξγεκα ηεο αζηηθήο ηάμεο ησλ δπφκηζη ηειεπηαίσλ αηψλσλ, ην εζηηαηφξην 

βξίζθεηαη ζε άκεζε εμάξηεζε απφ απηήλ, ηελ θνπιηνχξα θαη ηηο ζπιινγηθέο ζπκπεξηθνξέο 
πνπ αλαπηχζζεη, ηελ νηθνλνκηθή ή/θαη ηελ γεληθφηεξε ηζρχ θη επηξξνή ηεο, θαη ηειηθά ην 
γνχζην ηεο. Δηδηθφηεξα δε γηα ηελ Διιάδα, φπνπ ε αζηηθή ηάμε θαη θνηλσλία εκθαλίδεη 
νξηζκέλα ηδηφηππα θαη «γεγελή» ραξαθηεξηζηηθά ζε ζρέζε κε ηα δπηηθνεπξσπατθά, ε 
ζθνπηκφηεηα θαη ε εκπεηξία ηεο πξαθηηθήο ηνπ εζζίεηλ ζε ηέηνηνπο ρψξνπο απνθηά ζηα 
ρξφληα ηεο επκάξεηαο επηπξφζζεηεο λνεκαηνδνηήζεηο, εγγεγξακκέλεο κάιηζηα ζε έλα 
πιαίζην lifestyle θη έλδεημεο status. 

ηνλ αληίπνδα ηεο παξαπάλσ πξαθηηθήο, κηα λέα νπηηθή ηνπ εζηηαηνξίνπ αξρίδεη λα 
δηαθαίλεηαη ζηα ρξφληα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Καζφζνλ πιήηηνληαη θαίξηα ηα νηθνλνκηθά 
ηεο θνηλσλίαο ζην ζχλνιφ ηεο, ηφηε «ν βαζηιηάο κέλεη γπκλφο»· ε έμνδνο ζε εζηηαηφξην είλαη 
δπζθνιφηεξα εθηθηή, θαη φηαλ ζπκβαίλεη, γίλεηαη κε δηαθνξεηηθνχο φξνπο. Η αλαδήηεζε 
θαιήο ζρέζεο πνηφηεηαο-ηηκήο, θαζψο επίζεο θαη ε ηάζε γηα κηα «ειιεληθφηεξε» εκπεηξία 
θαγεηνχ, θαζνξίδνπλ ηελ ηειηθή επηινγή ζε πνιχ κεγαιχηεξν βαζκφ απφ φηη πξηλ. πλεπψο, 
ην ζεκαζηνινγηθφ πεξηερφκελν ηεο εμφδνπ γηα θαγεηφ κεηαζρεκαηίδεηαη, θαη ην ίδην 
ζπκβαίλεη θαη κε ην πξίζκα, ππφ ην νπνίν βηψλεηαη ή δεηείηαη λα βησζεί ν ρψξνο εζηίαζεο.  

Όπσο είλαη θπζηθφ, κηα ηέηνηα λνεκαηηθή κεηαβνιή δε ζα κπνξνχζε λα αθήλεη   
αλεπεξέαζηεο θαη ηηο ζάιεο ησλ εζηηαηνξίσλ, ζηφρνο ησλ νπνίσλ είλαη πάληνηε ε θαηά ην 
δπλαηφλ κεγαιχηεξε αληαπφθξηζε ζηα «αηηήκαηα» ηνπ εζζίνληα θαηαλαισηή. 

 
Λέξεις κλειδιά: εζηηαηόρηο, κεηαβοιή λοήκαηος, lifestyle, εληοπηόηεηα 

 
1. ΠΡΟΛΟΓΟ 

 
Σν εζηηαηφξην απνηειεί ην πεδίν εθηχιημεο ηεο αζηηθήο πξαθηηθήο ηεο εμφδνπ γηα θαγεηφ 

θαη, φπσο νπνηνδήπνηε άιιν ρσξηθφ πεξηβάιινλ, έηζη θη απηφ είλαη δπλαηφλ λα ιάβεη 
πνιιαπιά λνήκαηα, αλάινγα κε ηε ζεκεηνινγία πνπ ζπλνδεχεη ηε δξαζηεξηφηεηα πνπ 
επηηειείηαη θάζε θνξά ζε απηφλ. Η παξνχζα εηζήγεζε πξαγκαηεχεηαη ηελ πθή ηνπ πξφηεξνπ, 
θαζψο θαη ηε κεηαβνιή πνπ πθίζηαηαη ην λνεκαηηθφ πεξηερφκελν ηνπ ρψξνπ εζηίαζεο κε 
θνκβηθφ ζεκείν ηελ νηθνλνκηθή θξίζε πνπ άξρηζε λα πιήηηεη ηε βάζε ηεο ειιεληθήο αζηηθήο 
θνηλσλίαο απφ ην 2008. Πξνθεηκέλνπ λα γίλεη απηφ, δηεξεπλψληαη ηφζν ην θνηλσληνινγηθφ 
πιαίζην εθπφξεπζεο ηνπ λνήκαηνο, φζν θαη ε ίδηα ε πξαθηηθή ηνπ εζζίεηλ ζε εζηηαηφξην, 
φπσο εκθαλίδεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηα έληππα κέζα.  
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2. Ζ ΔΜΦΑΝΗΖ ΣΟΤ ΔΣΗΑΣΟΡΗΟΤ 

 
Καζαξά αζηηθή - λεφηερηθή ε ηδηαίηεξε θαηαγσγή ηεο ηππνινγίαο ηνπ εζηηαηνξίνπ, ε 

εκθάληζε ηνπ νπνίνπ ζπληειέζηεθε ζηελ «θαξδηά ηνπ Αηψλα ησλ Φψησλ», κε ηα πξψηα 
θαηαζηήκαηα ηνπ είδνπο λα αλνίγνπλ ζηελ πφιε ηνπ Παξηζηνχ γχξσ ζην 1750. Οη 
θαηλνηνκίεο πνπ δηέθξηλαλ ην παξηδηάληθν εζηηαηόρηο(restaurant) ζε ζρέζε κε νηηδήπνηε 
παξφκνην σο ηφηε, ήηαλ φηη δηέζεηε αηνκηθά ηξαπέδηα, πξνζέθεξε έλαλ θαηάινγν θαγεηψλ 
πξνο επηινγή θη φρη έλα κφλν πξνζθεξφκελν έδεζκα ηε θνξά, θαη απνηεινχζε έλαλ ρψξν 
φπνπ ζεξβηξηδφηαλ θαγεηφ ζρεδφλ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο(Spang, 2005). Οη ρψξνη 
απηνί παξέκεηλαλ κηα παξηδηάληθε ηδηαηηεξφηεηα κέρξη πεξίπνπ θαη ην ηέινο ηνπ 19νπ αηψλα, 
φηαλ ε ζπλήζεηα ηνπ λα γεπκαηίδεη θαλείο ζε έλαλ ηέηνην ρψξν εμαπιψζεθε ξαγδαία ζε φια 
ηα αζηηθά θέληξα ηνπ δπηηθφηξνπνπ θφζκνπ. 

Δηδνπνηφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ εζηηαηορίοσ είλαη φηη επηθεληξψλεηαη ζην άηνκν θαη ζηελ 
εμππεξέηεζή ηνπ, αληηκεησπίδνληάο ην ζαλ κηα δηαθεθξηκέλε νληφηεηα· ηαπηφρξνλα, ζηελ 
θνπιηνχξα εμππεξέηεζεο ην εηδηθφ βάξνο δίλεηαη πηα ζηνλ ςπρηθφ θφζκν ηνπ πειάηε, θαζψο 
θαη ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ(Spang, 2005). Απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα εηζέιζεη ζην 
ρψξν ν πειάηεο, ν εζηηάηνξαο ηνλ θαλαθεχεη, αιιά θαη ηνλ ελζαξξχλεη λα θαζίζεη ζην δηθφ 
ηνπ ηξαπέδη θαη λα εθθξάζεη ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο θη επηζπκίεο ηνπ, νπζηαζηηθά λα επηδνζεί 
ειεχζεξα ζηελ ηθαλνπνίεζε ηεο θεπγαιέαο θαη πξνζσπηθήο αίζζεζεο ηεο γεχζεο(Spang, 
2005).  

Γχν αθφκα δηαρξνληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εζηηαηνξίνπ ελδηαθέξνπλ εδψ: ην έλα είλαη 
φηη, γηα πξψηε θνξά ζηε δπηηθή ηζηνξία ησλ ρψξσλ εζηίαζεο ζε δεκφζηνπο ρψξνπο, δφζεθε 
ε δπλαηφηεηα ζε θάπνηνλ λα αιιάμεη ηηο ψξεο θαγεηνχ ηνπ, αςεθψληαο ηηο ζπλήζεηεο ηνπ 
θνηλσληθνχ ηνπ πεξηβάιινληνο(Spang, 2005). Σν άιιν είλαη φηη, θαηαγσγηθά, εληφο ηνπ 
εζηηαηορίοσ ε θνηλσληθφηεηα εθθξαδφηαλ εθηφο ησλ άιισλ θαη κε ηνλ θαηαλαισηηζκφ, ηελ 
επηδεηθηηθή ζπκπεξηθνξά θαη ην ζέακα(Spang, 2005). Σφζν ε ξαγδαία εμάπισζε απηνχ ηνπ 
είδνπο ρψξνπ ζηηο πφιεηο ηνλ 20ν αηψλα σο εκπνξηθή θαηλνηνκία (Warde & Martens, 2000), 
φζν θαη ε ηαπηφρξνλε άλζεζή ηνπ κε ηελ άλνδν ηεο καδηθήο δεκνθξαηίαο (έλλνηα πνπ ζα 
εμεηάζσ παξαθάησ), θηάλνληαο κάιηζηα ζην απφγεηφ ηνπο θαη ηα δπν φζν πιεζίαδε ην ηέινο 
ηνπ αηψλα, εληζρχνπλ αθφκε πεξηζζφηεξν ηε ζχλδεζε εζηηαηορίοσ θαη θαηαλαισηηζκνχ. 

Όζνλ αθνξά ηα θαζ’ εκάο, απηή ε ηππνινγία ρψξνπ θαίλεηαη πσο εηζήρζε ζηελ Αζήλα 
λσξίο κέζα ζηνλ 20ν αηψλα θαηά θαλφλα κε ηα ίδηα ραξαθηεξηζηηθά, θηάλνληαο γχξσ ζην 
2000 λα απνηειεί αλαπφζπαζην ζηνηρείν ηεο αζηηθήο θνπιηνχξαο ηεο πφιεο. 

Αλ ζέιεη λα αλαδεηήζεη θαλείο ηνλ πιεξέζηεξν νξηζκφ ηεο έλλνηαο ηνπ εζηηαηορίοσ ζηελ 
Διιάδα ζήκεξα, δελ έρεη παξά λα θνηηάμεη ηηο ηζρχνπζεο πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο. χκθσλα 
κε απηέο, εζηηαηόρηο είλαη ν ρψξνο φπνπ «παξαζθεπάδνληαη πνηθίια θαγεηά, ηα νπνία 
πξνζθέξνληαη ζε θαζηζκέλνπο ή πεξαζηηθνχο πειάηεο κε ηε ζπλνδεία ή κε πνηψλ, θπξίσο 
νηλνπλεπκαησδψλ, θαζψο θαη ζαιαηψλ, ηπξηψλ, θξνχησλ, γιπθηζκάησλ θιπ., ψζηε λα 
απνηεινχλ πιήξεο γεχκα», ελψ ζηελ ίδηα θαηεγνξία εληάζζνληαη ηφζν ηα νηλνκαγεηξεία φζν 
θαη νη ηαβέξλεο, δειαδή ρψξνη εζηίαζεο κε «ιατθφηεξε» ζπγθξφηεζε, φπσο ραξαθηεξηζηηθά 
αλαθέξεηαη(Τγ. Γ-Ξε Α1β 8577, 1983). Πξφθεηηαη δειαδή γηα έλαλ ηδηαίηεξα «ραιαξφ» θαη 
«αλνηθηφ» νξηζκφ, πνπ κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ζην έλα ηνπ άθξν ηα πνιχ νξγαλσκέλα, 
ζνβαξά θη επίζεκα εζηηαηόρηα, θαη ζην άιιν ηα πνιχ θαζεκεξηλά θαη παξαδνζηαθά. Δηδηθά 
γηα ην δεχηεξν απηφ άθξν, θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηελ ηαβέξλα, απηή απνηειεί πξαθηηθά έλαλ 
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γεγελή αζηηθφ ρψξν εζηίαζεο δηαθνξεηηθήο θχζεο απφ ην εζηηαηόρηο, ηελ ελ πνιινίο 
ιεγφκελε αζελαχθή ηαβέρλα. Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ήηαλ ε ζχδεπμε νίλνπ, κνπζηθήο θαη 
ιηηνχ θαγεηνχ κέζα ζε έλα πεξηβάιινλ ηδηαηηέξσο νηθείν· είρε πην πνιχ λα θάλεη δε κε 
ακθίδξνκα δίθηπα ξνψλ θαη θηλήζεσλ πξαγκάησλ, ζπλαηζζεκάησλ θαη αλζξψπσλ, παξά κε 
έλαλ ρψξν φπνπ ηξψεη θαλείο θαζεισκέλνο ζηε ζέζε ηνπ(Γηνζθνπξίδεο, 2013), φπσο ηππηθά 
ζπκβαίλεη ζε έλα εζηηαηφξην. Πξφθεηηαη κάιηζηα γηα κηα ηππνινγία πνπ έρεη κεηεμειηρζεί ηηο 
ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, θξαηψληαο άιινηε ηα ηάδε θη άιινηε ηα δείλα ραξαθηεξηζηηθά. 

Έηζη, απφ ην «πην ζνβαξφ» εζηηαηόρηο έσο θαη ηνλ «ραιαξφ» ηχπν ηεο ηαβέρλας, απηά ηα 
είδε ρψξσλ εζηίαζεο βξέζεθαλ λα ζπκπνξεχνληαη ζηελ Αζήλα ηνπ 20νπ αηψλα, 
δεκηνπξγψληαο αληίζεηεο ηάζεηο κηαο ηδηφηππεο «δηειθπζηίλδαο» κε δηαθνξεηηθφ λνεκαηηθφ 
πεξηερφκελν, πνπ αλάινγα κε ηε ζπιινγηθή πξαθηηθή ηζνξξνπεί άιινηε πξνο ηε κία, θη 
άιινηε πξνο ηελ άιιε πιεπξά ηεο. 

 

 
 

                                                                     
 
 
3. ΜΑΕΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ, ΖΓΟΝΗΜΟ, ΚΑΣΑΝΑΛΩΖ ΚΗ ΔΛΛΖΝΗΚΖ 

ΑΣΗΚΖ ΣΑΞΖ 
 
Μηα ηδηαίηεξα ρξήζηκε ζεψξεζε γηα ην δήηεκα ηεο λνεκαηνδφηεζεο ηνπ ρψξνπ εζηίαζεο 

πξνζθέξεη έκκεζα ε ζθέςε ηνπ Παλαγηψηε Κνλδχιε, φπσο εκθαλίδεηαη ζην ζχγγξακκά ηνπ 
«Η παξαθκή ηνπ αζηηθνχ πνιηηηζκνχ» ην 1991· ηφζν νη ζπιινγηζκνί ηνπ ζρεηηθά κε ηε 
ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα ηνπ ηέινπο ηνπ 20νπ αηψλα – φπσο ε ηδηφηππε «πθή» ησλ ειιήλσλ 
αζηψλ-, φζν θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν δξα θαη ζπκπεξηθέξεηαη κηα 
θνηλσλία εληφο ηεο επνλνκαδφκελεο καδηθήο δεκνθξαηίαο, είλαη ηθαλά λα δηαθσηίζνπλ ηνλ 
ηξφπν κε ηνλ νπνίν αληηκεησπηδφηαλ σο ζήκεξα ν ρψξνο ηνπ εζηηαηορίοσ. 

Καηαξρήλ, φπσο αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά ν ζηνραζηήο, ε απνζπαζκαηηθφηεηα, ε 
ραιαξφηεηα, θαη ν αλνκνηνγελήο ηξφπνο ζρεκαηηζκνχ ηεο γεγελνχο αζηηθήο ηάμεο νδήγεζε 
ζην λα απνθηήζνπλ αληίζηνηρα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηα φπνηα πνιηηηζκηθά δάλεηα απφ ηελ 
Δπξψπε. Νεφθεξηεο δπηηθέο αζηηθέο ζπλήζεηεο θαη πξαθηηθέο αλακίρζεθαλ κε παιαηφηεξεο 
θαη παγησκέλεο πξν-αζηηθέο, κε ηα απνηειέζκαηα λα παξαηεξνχληαη ζρεδφλ ζηελ 
πιεηνςεθία ησλ ζπληζησζψλ ηεο ζχγρξνλεο ειιεληθήο αζηηθήο δσήο (Κνλδχιεο, 1991). Ο 
θαηά ζπλέπεηα κηθξναζηηθφο ραξαθηήξαο ηεο ηειεπηαίαο, κε ραξαθηεξηζηηθά ηελ πλεπκαηηθή 
λσζξφηεηα, ηνλ «εμππλαθηδηζκφ» θαη ηελ εκηκάζεηα, ζε ζπλδπαζκφ κάιηζηα κε κηα έληνλε 

χήμα 1. Σν GB Corner, ηo ηζηνξηθφ 
θιαζζηθφ εζηηαηφξην ηνπ μελνδνρείνπ 
Μεγάιε Βρεηαλία ζην χληαγκα, 
Αζήλα. 

χήμα 2. Σν εζηηαηόρηο θρέαηος Oro 
Torro ζηε Βάξε Αηηηθήο, πεξηνρή κε 
πνιιέο παξαδνζηαθέο ηαβέξλεο 
θξέαηνο, γλσζηή θαη σο «Βιάρηθα». 
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αληζζνξνπία θαηαλαισηηθψλ ζπλεζεηψλ θαη παξαγσγηθήο δχλακεο εηο βάξνο ηεο δεχηεξεο, 
νδήγεζε ζε έλαλ άθξηην θαη εζπεπζκέλν γεληθφ θαηαλαισηηζκφ, πνπ ηειηθά αλήρζε ζε 
θνπιηνχξα(Κνλδχιεο, 1991). Μηα απφ απηέο ηηο εθθάλζεηο άθξηηνπ θαη εκηκαζνχο 
θαηαλαισηηζκνχ είλαη θη ε έμνδνο γηα θαγεηφ ζε εζηηαηόρηο, ηεο νπνίαο ην πεξηερφκελν 
«εκπνηίζηεθε» κε ζπγθεθξηκέλα λνήκαηα θαη ζπκβνιηζκνχο. Δπηπιένλ, ήδε ζηα 1960 ε 
αζηηθή(κε ηε λεσηεξηθή έλλνηα ηνπ φξνπ) θνπιηνχξα ζην δπηηθφ θφζκν είρε αληηθαηαζηαζεί 
απφ ηελ ψξηκε πηα καδηθή θνπιηνχξα θαη δεκνθξαηία(Κνλδχιεο, 1991), ηα ραξαθηεξηζηηθά 
ηεο νπνίαο θαίλεηαη πσο ελζηεξλίζηεθε γξήγνξα θαη ε ειιεληθή αζηηθή ηάμε, εμειηζζφκελε 
εχθνια θαη γξήγνξα –ιφγσ ησλ αλαθεξζέλησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο- ζηελ 
καδηθνδεκνθξαηηθή. 

Η καδηθνδεκνθξαηηθή αληίιεςε γηα ην άηνκν ινηπφλ, ζηεξηδφκελε «ζε κηα 
αληηθαηάζηαζε ησλ αμηψλ ηεο απηνπεηζάξρεζεο απφ ηηο αμίεο ηεο απηνπξαγκάησζεο», δίλεη 
κηα αθφκα κεγαιχηεξε έκθαζε ζην αηνκηθφ, θαη φρη ζην ζπιινγηθφ(Κνλδχιεο, 1991). 
Αλακθίβνια επίζεο, γηα ην ζηνραζηή ππάξρεη κηα πξσηαξρηθή θαη νπζηψδεο ζπζρέηηζε ηνπ 
ηδεψδνπο ηεο απηνπξαγκάησζεο κε ηηο δηαζέζηκεο θαηαλαισηηθέο δπλαηφηεηεο(Κνλδχιεο, 
1991). Έηζη, «ε δσή παξνπζηάδεηαη σο έλα άπεηξν πιήζνο θαηαλαιψζηκσλ πξαγκάησλ, φπνπ 
θαλείο ηξηγπξίδεη θαη δηαιέγεη πφηε ην έλα θαη πφηε ην άιιν», κε ηνλ θαηαλαισηή λα «ηείλεη 
φιν θαη πεξηζζφηεξν λα πξνηηκά ηελ άκεζε, έζησ θαη παξνδηθή, απφιαπζε, απφ ηελ θαηνρή 
δηαξθψλ αγαζψλ»(Κνλδχιεο, 1991). 

Η θαηαλάισζε απηή είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλε κε κηα έληνλε ηάζε γηα εδνληζκφ, ν νπνίνο 
θαη απνηειεί ην ςπρνινγηθφ ζεκέιην ηεο καδηθήο θαηαλάισζεο(Κνλδχιεο, 1991). Η έλλνηα 
ηνπ εδνληζκνχ θαηέρεη, ζπλεπψο, θεληξηθή ζέζε ζηελ πξνζπάζεηα απηνπξαγκάησζεο ηνπ 
αηφκνπ, θαη παξφιν πνπ ζεσξεηηθά «αληηηίζεηαη ζηνλ άθξαην θαηαλαισηηθφ πιηζκφ, 
επηηάζζνληαο ηα πλεπκαηηθά αγαζά, εληνχηνηο ξέπεη πξνο ην αηζζεηφ, θαηαιήγνληαο ζηελ 
ηθαλνπνίεζε ησλ αηζζήζεσλ»(Κνλδχιεο, 1991). Με άιια ιφγηα: «ζην πξνζθήλην βξίζθεηαη 
πηα ε θαηάθαζε ηεο βξαρππξφζεζκεο απφιαπζεο, ηνπ ζηηγκηαίνπ θαη ηνπ απζφξκεηνπ».  

Όπσο είλαη πξνθαλέο εδψ, θη φπσο ηνλίδεη ζαθέζηαηα θη ν ίδηνο ν ζηνραζηήο, απηφ ην 
πξφηππν δσήο θαη ζπκπεξηθνξάο ηεο καδηθήο δεκνθξαηίαο κπνξεί λα αληέρεη κφλνλ φζν 
αληέρνπλ θαη νη νηθνλνκηθέο δνκέο πνπ ην δεκηνπξγνχλ θαη ην ζπληεξνχλ(Κνλδχιεο, 1991). 

Δθηφο απφ ηελ θαηαλάισζε θαη ηνλ εδνληζκφ, άιιν έλα ζηνηρείν ηεο καδηθήο 
δεκνθξαηίαο ελδηαθέξεη ηελ παξνχζα ζπιινγηζηηθή, ε ασζεληηθόηεηα: πξφθεηηαη εδψ γηα ηελ 
ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα δεη ζχκθσλα κε ηηο κχρηεο παξσζήζεηο, θαηαβνιέο ή ππαξμηαθέο 
ηνπ αλάγθεο, θαη λα κηιά θαη λα ελεξγεί ρσξίο λα ελδηαθέξεηαη γηα ζπκβάζεηο θαη ζπλήζεηεο. 
Δηδηθφηεξα, «ε ζεκειηψδεο αηνκηθηζηηθή ζηάζε ησλ αλζξψπσλ κέζα ζηε καδηθή δεκνθξαηία 
γελλά ηελ απηάξεζθε εληχπσζε φηη ε ηαχηηζε κε ην εθάζηνηε πξνηηκψκελν πξφζσπν 
απνηειεί κηα πξάμε κέζα ζην πιαίζην αλαδήηεζεο ηεο πξσηνηππίαο θαη ηεο αηνκηθήο 
απηνπξαγκάησζεο»(Κνλδχιεο, 1991). Σν δε δηαθαέο αίηεκα γηα απζεληηθφηεηα νδεγεί 
αλαπφθεπθηα ζηε κίκεζε ηεο απζεληηθφηεηαο θάπνησλ απφ θάπνηνπο άιινπο, πξνθεηκέλνπ 
νη ηειεπηαίνη λα θαίλνληαη θη εθείλνη απζεληηθνί, επηδεηψληαο φκσο πάληνηε έλα θνηλφ, 
πξνθεηκέλνπ λα επηδείμνπλ απηή ηελ ηθαλφηεηα(Κνλδχιεο, 1991).  

Σέινο, θαη ζε άκεζε ζρέζε κε ην παξαπάλσ, κηα επαλαιακβαλφκελε ζπκπεξηθνξά-
πξαθηηθή, ιφγνπ ράξε ε έμνδνο γηα θαγεηφ ζε «ζνβαξφ» εζηηαηόρηο, κπνξεί λα απνηειεί 
ηκήκα ελφο ζπλεθηηθνχ ζπζηήκαηνο δηαθξηηηθψλ ζεκείσλ κηαο θνηλσληθήο νκάδαο. Έηζη, θαη 
ζχκθσλα κε ηνλ Pierre Bourdieu, θαηαιήγεη λα απνηειεί ηκήκα ελφο ζπλφινπ πξαθηηθψλ 
πνπ εθαξκφδεηαη απφ ηα άηνκα απηήο ηεο νκάδαο κε νκνηνγελέο χθνο, ψζηε απηά ηα άηνκα 
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λα δεηθλχνπλ θαη λα ζεσξνχλ πσο αλήθνπλ ζηελ ίδηα ηάμε(Bourdieu, 1979). Αληηιακβάλεηαη 
θαλείο φηη ν ραξαθηήξαο ησλ πξαθηηθψλ απηψλ είλαη δηηηφο: ηελ ίδηα ζηηγκή δειαδή πνπ 
ελζσκαηψλεη ην άηνκν ζε κηα ηάμε, επηδξά θαη σο ραξαθηεξηζηηθφ απηήο ηεο ελζσκάησζεο, 
παξάγνληαο ηηο δηαθξίζεηο κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ θνηλσληθψλ νκάδσλ θαη ηάμεσλ, θαη 
παξάγνληαο επίζεο ηελ έλλνηα ηνπ βηνηηθνχ χθνπο(Bourdieu, 1979). 

 

χήμα 3. Μεξηθή άπνςε ηνπ εζηηαηορίοσ ειιεληθήο θνπδίλαο Γηάληες, ζηα Δμάξρεηα. Ο 
θχξηνο ρψξνο ησλ ηξαπεδηψλ βξίζθεηαη ζηελ απιή ελφο παιηνχ κηθξνχ νηθήκαηνο. 

 
4. ΟΗ ΓΤΟ «ΟΨΔΗ» ΣΟΤ ΔΣΗΑΣΟΡΗΟΤ 

 
Η γεληθφηεξε έληνλε επθνξία θαη θνζκνπνιηηηζκφο πνπ ραξαθηήξηδε ηα ειιεληθά 

πξάγκαηα ήδε απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’90 έσο θαη ηα  πξψηα ρξφληα κεηά ηνπο 
Οιπκπηαθνχο Αγψλεο, εμψζεζε θαη ηνλ ηνκέα ηεο εζηίαζεο ζε ππεξβνιέο, θπξίαξρα δε ηνλ 
θιάδν ησλ εζηηαηορίφλ. Η παξαθάησ παξάζεζε είλαη απνθαιππηηθή φρη κφλν γηα ην λφεκα 
πνπ πξνζδηδφηαλ ζην ρψξν εζηίαζεο, αιιά θαη γηα ην χθνο θαη ηηο πξνηάζεηο ηνπ ζπλφινπ 
ηεο αξζξνγξαθίαο ηνπ είδνπο: 

 
«Καηξφο λα βγάινπκε ηηο βεξκνχδεο θαη λα ληπζνχκε ηα θαιά καο. Σν θαγεηφ 

ζα είλαη κφλν ε αθνξκή γηα λα θπθινθνξήζνπκε αλαλεσκέλνη ζηε κεγάιε πφιε. 
(…) Απφ Οθηψβξην ζα πάκε (ζ.ζ. λα θάκε) εθεί πνπ κπνξνχκε λα θνξέζνπκε ηα 
θαιά καο θαη λα ληψζνπκε πνιίηεο ηνπ θαινχ θφζκνπ ηεο γαζηξνλνκίαο (…). Σηο 
αλεπηηήδεπηεο ψξεο ζα πξνζθπλήζνπκε πάιη ζην βσκφ ηεο παξάδνζεο, αθνχ ε 
κφδα ηνπ ηξαραλά φρη κφλν δελ μέθηηζε ζε κηα ζεδφλ, αιιά ηε θνξέζακε ζαλ ην 
θαιφ καο ηνπΐλη παιηφ (…). Καη επεηδή ην θνςίδη νπδείο εκίζεζε, ζα θάλνπκε θαη 
ηε γχξα καο απφ ηε Βάξε, φρη γηα ην couleur locale, αιιά γηα ηα αξγεληίληθα 
θξέαηα ηνπ Oro Torro»(Φπρνχιε, 2005).  

 
Σν παξαπάλσ ζχλνιν απνζπαζκάησλ βξίζθεηαη ζε έλα θαη κνλαδηθφ άξζξν 

γαζηξνλνκίαο ζε πεξηνδηθφ ηχπνπ lifestyle ηνπ θζηλνπψξνπ ηνπ 2005, θαη είλαη ελδεηθηηθφ 
ηεο νπηηθήο ησλ ρψξσλ εζηίαζεο πξν ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ηνπ 2008. 

Καηά θαλφλα ινηπφλ, ζηα εζηηαηφξηα(restaurants) θαη –ηνλίδσ- φρη ζηα  ηατσθαγεία, ηα 
υεηοπφιεία, ηα κεδεδοπφιεία, ηηο ηαβέρλες θαη ζε θάζε ινγήο άιινπο θαζεκεξηλνχ ηχπνπ 
ρψξνπο εζηίαζεο, απνδφζεθε έλαο ππέξκεηξνο ραξαθηήξαο αίγιεο, ν νπνίνο κπνξνχζε 
κάιηζηα λα «κεηαδνζεί» ζρεδφλ απηφκαηα ζηνπο πειάηεο ηνπ κέζσ ηεο θαηαλάισζεο 
εδεζκάησλ εληφο ηνπ ρψξνπ ηνπ. Δπη-δεηθλχνληαο ηελ επκάξεηα, ην εζηηαηόρηο κπνξνχζε λα 
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ιεηηνπξγήζεη ηειηθά σο έλαο ηδηαίηεξνο δείθηεο ή «ππθλσηήο» status γηα ηε ζπιινγηθή 
ζπλείδεζε, εβξηζθφκελνο θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν ζην επίθεληξν ηνπ lifestyle. Η παξαπάλσ 
ηδηφηππε δηειθπζηίλδα, έξεπε έληνλα πξνο ην «ζνβαξφ» θη επίζεκν εζηηαηόρηο σο ζεκείν 
αλαθνξάο, θαζηζηψληαο ην άιιν άθξν ζεκεηνινγηθά κε ζεκαληηθφ. 

    
Η θξίζε ηνπ 2008, φκσο, θαη ε έληνλε δπζπξαγία ζρεδφλ ηνπ ζπλφινπ ηεο ειιεληθήο 

θνηλσλίαο, είρε σο άκεζε ζπλέπεηα ηελ αιιαγή πξνηχπσλ ζπκπεξηθνξάο ζηνλ ηνκέα ηεο 
δηαηξνθήο, θαη, ζε φηη αθνξά ην παξφλ δήηεκα, ζηνλ ηνκέα ηεο εζηίαζεο. Σα ζηαηηζηηθά 
δεδνκέλα ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ γηα ηηο θαηαλαισηηθέο ζπλήζεηεο δείρλνπλ αθελφο κελ κηα 
αηζζεηή κείσζε ησλ εμφδσλ γηα θαγεηφ εθηφο ζπηηηνχ, αθεηέξνπ δε κηα κείσζε ηνπ αξηζκνχ 
επηζθέςεσλ ζε ρψξνπο εζηίαζεο (ΔΛΣΑΣ, 2013, & Σα Νέα, 2011). Λνγηθφ επαθφινπζν: 
λα έρεη πιεγεί ν θιάδνο ησλ εζηηαηνξηθψλ επηρεηξήζεσλ, θπξίαξρα δε ηα εζηηαηόρηα θαη φρη 
νη πην παξαδνζηαθέο ηαβέρλες, πνπ ζπλήζσο απνηεινχλ κηθξέο, νηθνγελεηαθέο επηρεηξήζεηο, 
κε ρακειφ θφζηνο ιεηηνπξγίαο(Ακπεινηφπη, 2011)». 

εκαληηθφ είλαη επίζεο ην γεγνλφο φηη –αθφκα θαη ζηα πεξηνδηθά lifestyle- άξρηζαλ λα 
εκθαλίδνληαη άξζξα πνπ, είηε παξαηεξνχλ κηα ζπληεινχκελε αιιαγή ζηα πξφηππα εζηίαζεο, 
είηε πξνζπαζνχλ λα «ζπλεθέξνπλ απφ ηελ ζιίςε» πνπ πξνθαιεί ε αδπλακία επίδεημεο 
θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο  δχλακεο κέζσ ηνπ εζζίεηλ εθηφο νηθίαο. Σν αθφινπζν 
παξάδεηγκα απνδεηθλχεηαη ηδηαίηεξα γιαθπξφ: 

 
«Μήπσο είραηε ζπλδέζεη ηελ επεκεξία ζαο, κε ηελ άλεζε λα πξνζθέξεηε ζηνλ 

εαπηφ ζαο έηνηκν θαγεηφ, θη απηφ αξθεηά ζπρλά; Μήπσο νη έμνδνί ζαο ζε θάζε 
είδνπο εζηηαηφξηα, ήηαλ γηα ζαο έλα status ηεο νηθνλνκηθήο ζαο επκάξεηαο; (…) Η 
εζθαικέλε αίζζεζε παληνδπλακίαο πνπ δίλνπλ ηα ρξήκαηα, έρεη καθξνρξφληα 
επίδξαζε ζηελ πξνζσπηθφηεηά καο. (…)Απηφ ην ηνηέκ ηνπ θαγεηνχ, είλαη έλα απφ 
ηα δπζθνιφηεξα σο πξνο ηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ ηνπ ζηε λέα καο πξαγκαηηθφηεηα, 
αθνχ είλαη κπιεγκέλν κε ηελ ακεζφηεξε αλάγθε δηαηήξεζεο ηεο δσήο, απηή ηεο 
αλαγθαηφηεηαο πξφζιεςεο ηξνθήο. Έηζη, θαη πξέπεη λα ηξψκε γηα λα κείλνπκε 
δσληαλνί, αιιά θαη απηφ πνπ ηξψγακε καο πξνζδηφξηδε θνηλσληθά» (Παλαγηψηνπ, 
2012).  

 
Μηα πνιχ ζεκαληηθή αιιαγή πξνηχπνπ πνπ ζπληειείηαη είλαη θαη ε εμχςσζε ηεο ζρέζεο 

πνηφηεηαο-ηηκήο ζε ζεκαληηθφηεξε αμία-θξηηήξην ζηελ επηινγή ηνπ ρψξνπ εζηίαζεο ζε 
ζρέζε κε πξηλ, αιιά θαη ζε αληηθαηάζηαζε πξφηεξσλ θξηηεξίσλ φπσο ε πνιπηέιεηα θαη ε 
επδσία. Όπσο ηνλίδεη θη έλα άξζξν ζε πεξηνδηθφ lifestyle κφιηο ηνλ Απξίιην ηνπ 2013, «σο 
πνπ λα δνχκε πνπ πάλε ηα πξάγκαηα, ν νδεγφο επηβίσζεο πνπ ζα έπξεπε λα αθνινπζήζνπκε, 
είλαη ε επηιεγκέλε θαηαλάισζε, ρσξίο ππεξβνιέο. Με άιια ιφγηα, ιηγφηεξν lifestyle» 
(Σεξδφπνπινο, 2013). ε αληίζηνηρν κήθνο θχκαηνο θαη ήδε απφ ην 2009, ν θξηηηθφο γεχζεο 
Γηνλχζεο Κνχθεο έρεη επαλεηιεκκέλα αλαθεξζεί ζε απηή ηε λέα θαηάζηαζε. 

ε ζπκπφξεπζε, ηέινο, κε ηελ ηάζε γηα ιηγφηεξν lifestyle, ηα ηειεπηαία ρξφληα 
ζπληειείηαη θαη κηα κεηαβνιή ζηελ ίδηα ηε θχζε ηεο φξεμεο(κε ηελ θπξηνιεθηηθή ζεκαζία 
ηεο ιέμεο) ησλ πειαηψλ ησλ ρψξσλ εζηίαζεο, θαζψο παξαηεξείηαη κηα έληνλε ζηξνθή πξνο 
ηε κεζνγεηαθή δηαηξνθή(Σα Νέα, 2011). Φαίλεηαη πσο έρεη λα θάλεη κε ηνλ 
επαλαπξνζδηνξηζκφ ηεο θνπδίλαο, θαη θαη’ επέθηαζε ηνπ χθνπο ησλ ειιεληθψλ αιιά θαη ησλ 
αζελατθψλ εζηηαηνξίσλ, κηα αλάγθε πνπ επηζεκαίλεηαη απφ πνιινχο αξζξνγξάθνπο, θαη ε 
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νπνία έρεη επξχηεξεο πξνεθηάζεηο. ην editorial Απξηιίνπ ηνπ 2010 ηνπ πεξηνδηθνχ STATUS 
γηα παξάδεηγκα, φρη κφλν πεξηγξάθεηαη ην ζρεδφλ «παξάινγν» ηεο ζπλερνχο βξάβεπζεο 
ζηελ Διιάδα εζηηαηορίφλ κε θνζκνπνιίηηθν ραξαθηήξα θαη κελνχ, ελψ ηα ακηγψο ειιεληθά 
εζηηαηφξηα παξακέλνπλ ζε ρακειφηεξεο ή θαη θαζφινπ δηαθξίζεηο, αιιά θαη δηαπηζηψλεηαη 
έλα ηδηφηππν ζχκπιεγκα θαησηεξφηεηαο ηεο ειιεληθήο γαζηξνλνκίαο έλαληη ησλ 
ππνινίπσλ(Φξαγθάθεο, 2010). Με άιια ιφγηα, ηα γεγελή ζηνηρεία ππνηηκψληαη. Η 
«αλαδήηεζε ελφο ηνπηθνχ terroir (Φξαγθάθεο, 2010)» ζηα αζηηθνχ ηχπνπ εζηηαηόρηα, ή, κε 
αξρηηεθηνληθνχο φξνπο, ην αίηεκα γηα ηελ αλάδπζε κηαο εληνπηφηεηαο ζην ραξαθηήξα ηνπ 
αζηηθνχ ηχπνπ ρψξνπ εζηίαζεο, βξίζθεηαη απφ φηη θαίλεηαη ζε θάζε αλάπηπμεο.  

 

 
 
 
 
 
 

5. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ - ΔΠΗΛΟΓΟ 
 
Μέζα απφ ηα πξνεγνχκελα επηρεηξήζεθε λα γίλεη ζαθέο φηη ν ρψξνο ηνπ εζηηαηορίοσ σο 

πεδίν εθηχιημεο κηαο πξαθηηθήο κε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, εμππεξεηνχζε κε 
εμαηξεηηθφ ηξφπν ηα δεηνχκελα ηεο ειιεληθήο αζηηθήο θνηλσλίαο, κηαο θνηλσλίαο πνπ ζην 
κεηαμχ κεηνπζηψζεθε ζε καδηθνδεκνθξαηηθή, θαη ηεο νπνίαο θινλίδεηαη μαθληθά ην ζεκέιην 
πξαγκάησζεο αμηψλ, ε νηθνλνκηθή ηεο δχλακε.  

Η επηθέληξσζε ηεο εμππεξέηεζεο ζην άηνκν ψζηε λα ηθαλνπνηεζνχλ νη αλάγθεο ηνπ, ε 
δπλαηφηεηα έθθξαζεο ησλ ηδηαίηεξσλ επηζπκηψλ ηνπ, ε παξφηξπλζε ηεο θεπγαιέαο 
απφιαπζεο σο ηθαλνπνίεζε ηεο πνιχ πξνζσπηθήο αίζζεζεο ηεο γεχζεο, θαζψο επίζεο ε 
δπλαηφηεηα ηεο ακθηζβήηεζεο ησλ ζπκβάζεσλ θαη ηεο επηδεηθηηθήο θαηαλαισηηθήο 
ζπκπεξηθνξάο κέζσ ηεο εθήκεξεο ηξνθήο, φια απηά είλαη κνλαδηθά εηδνπνηά ζηνηρεία πνπ 
«ελεξγνπνηνχληαη» θαη ραξαθηεξίδνπλ ην ρψξν, θαζφζνλ νη ζπλδαηηπκφλεο θάζνληαη γχξσ 
απφ έλα ηξαπέδη εζηηαηορίοσ, θαηαλαιψλνληαο εδέζκαηα. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε ηδηφηππε ειιεληθή αζηηθή θνηλσλία ζηελ νπνία αλήθνπλ νη 
εθάζηνηε ζπλδαηηπκφλεο, εληφο ελφο πιαηζίνπ «εμππλαθηδηζκνχ», εκηκάζεηαο, θαζψο θαη 
άθξηηνπ θαηαλαισηηζκνχ, φπσο πεξηγξάθεθε πεξηεθηηθά παξαπάλσ, επηηεινχζε -θαη 
ζπλερίδεη ζε θάπνην βαζκφ αθφκα λα επηηειεί- ζπκπεξηθνξέο πνπ λνεκαηνδνηνχζαλ 
ζπγθεθξηκέλα ην ρψξν εζηίαζεο. Η πηνζέηεζε κάιηζηα ηνπ καδηθνδεκνθξαηηθνχ ηξφπνπ 

χήμα 4. Σν εζηηαηόρηο δηεζλνχο θνπδίλαο 
Σπολδή ζηελ Αζήλα, πνιιάθηο βξαβεπκέλν απφ 
ηα εγρψξηα κέζα, αιιά θαη ην κνλαδηθφ ζηελ 
Διιάδα κε 2 Αζηέρηα Michelin, ην δηεζλέο κέηξν 
αλψηαηεο γαζηξνλνκηθήο δηάθξηζεο. 

χήμα 5. Άπνςε ηνπ οηλο-καγεηρείοσ 
Καλέιια ζηελ πεξηνρή ηνπ Κεξακεηθνχ 
ζηελ Αζήλα. Όηαλ άλνημε ζηηο αξρέο ηνπ 
2000 απνηεινχζε ελαιιαθηηθφ ρψξν 
εζηίαζεο. 
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δσήο απφ ηελ ειιεληθή πιεπξά, νδήγεζε ζε έλα ζρεδφλ «ηδαληθφ» ζπληαίξηαζκα 
ραξαθηεξηζηηθψλ ζηνηρείσλ, ψζηε λα θαηαζηεί απηφο ν ρψξνο ηδαληθφ πεδίν ηθαλνπνίεζεο 
ησλ αηηεκάησλ ηνπ Δγψ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ απηνπξαγκάησζή ηνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, 
δηαπηζηψλεη θαλείο πιήξε ηαχηηζε ησλ δπν πιεπξψλ αλ αληηπαξαζέζεη ηα ζηνηρεία πνπ 
πεξηγξάθεθαλ παξαπάλσ φηη «ελεξγνπνηνχληαη» ζε έλα εζηηαηφξην, κε ηε κεγάιε έκθαζε 
ζην αηνκηθφ, ηελ έληνλε ζπζρέηηζε βαζκνχ απηνπξαγκάησζεο κε ηελ έληαζε θαηαλάισζεο, 
ηελ αίζζεζε ηεο δσήο σο άπεηξν πιήζνο θαηαλαιψζηκσλ πξαγκάησλ, ηε ζηξνθή πξνο ηελ 
εθήκεξε απφιαπζε, ην ζπλαθφινπζν εδνληζκφ πνπ ζπληειείηαη κέζα απφ ηελ ηθαλνπνίεζε 
ησλ αηζζήζεσλ, αιιά θαη ηελ επηδήηεζε ελφο θνηλνχ γηα ηελ επίδεημε ηεο «ππνηηζέκελεο» 
πξσηνηππίαο, πξνθεηκέλνπ λα (απηφ-)επηβεβαησζεί πσο αλήθεη ζε κηα ζπγθεθξηκέλε 
θνηλσληθή νκάδα. 

Σν απνηέιεζκα απηήο ηεο ηαχηηζεο ήηαλ ηειηθά λα απνηειέζεη ν ρψξνο ηνπ εζηηαηορίοσ 
έλαλ δείθηε θαη «ππθλσηή» status, επηδεηθλχνληαο ηελ ίδηα ηελ πξαθηηθή ηνπ εζζίεηλ εληφο 
ηνπ σο έλα ζπγθεθξηκέλν lifestyle πνπ παξαπέκπεη ζε –θνηλσληθά αλψηεξεο θαηά θαλφλα-  
θνηλσληθν-νηθνλνκηθέο νκάδεο. Καηά ζπλέπεηα, ην πνχ ηξψεη θαλείο ηνλ ραξαθηήξηδε 
θνηλσληθά, άξα θαη φζν πην «αλεβαζκέλνο» ήηαλ ν ρψξνο, ηφζν πην «εμπςσκέλνο» ήηαλ θη ν 
εζζίσλ. 

Υξνλνινγία νξφζεκν γηα απηή ηε ζπλερηδφκελε πξαθηηθή λνεκαηνδφηεζεο ηνπ ρψξνπ 
εζηίαζεο απνδεηθλχεηαη ην 2008. Όπσο είδακε, ηα καδηθνδεκνθξαηηθά πξφηππα θαη 
ζπκπεξηθνξέο  αληέρνπλ, φζν αληέρνπλ θαη νη νηθνλνκηθέο δνκέο πνπ ηα ππνζηεξίδνπλ. Απφ 
ηε ζηηγκή ινηπφλ πνπ επιήγε ηφζν βάλαπζα θαη απφηνκα ε νηθνλνκηθή δνκή πνπ επέηξεπε 
ηελ ππνζηήξημε ηέηνησλ πξαθηηθψλ, απηφκαηα αξρίδεη λα απνδνκείηαη, θαη ηειηθά λα 
θαηαξξέεη ην παξαπάλσ πξφηππν, θαζφζνλ ηα άηνκα αδπλαηνχλ λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο 
πξφηεξεο ηαθηηθέο ηνπο. Αλαγθαζηηθά ινηπφλ ην πξφηππν θαίλεηαη λα αιιάδεη, θαη ην πην 
άκεζα δηαζέζηκν λέν πξφηππν θαίλεηαη λα είλαη ην άιιν άθξν ηεο ηδηφηππεο «δηειθπζηίλδαο» 
πνπ αλαθέξζεθε ζηελ αξρή, ν παξαδνζηαθφο ηχπνο εζηηαηνξίνπ δειαδή, ή αιιηψο, ην 
νηλνκαγεηξείν θαη ε ηαβέξλα. 

Σν λνεκαηηθφ πεξηερφκελν ηνπ εζηηαηνξίνπ θινλίδεηαη θαη κεηαβάιιεηαη καδί κε ηνλ 
θινληζκφ ηεο νηθνλνκηθήο δχλακεο ηεο θνηλσλίαο πνπ ην ππνζηήξηδε. Χο αθφκε έλα εξείπην 
ηεο αλάπηπμεο καδί κε ππνδνκέο θαη άιιεο κεγα-θαηαζθεπέο, ην «επίζεκν» θαη «ζνβαξφ» 
εζηηαηφξην σο ηφπνο εθηχιημεο κηαο ηδηαίηεξεο ειιεληθήο αζηηθήο πξαθηηθήο πεξλάεη κηα 
έληνλε θάζε θακπήο. Χο αλαπφζπαζην θνκκάηη πηα ησλ θνηλσληθψλ καο ζπλεζεηψλ, 
θαίλεηαη πσο κεηαβάιεη ζηαδηαθά ην πεξηερφκελφ ηνπ, ψζηε λα επαλέιζεη κε λέν 
ζεκαζηνινγηθφ ραξαθηήξα, πξνθαλψο θαη κε λέεο ρσξηθέο δηαξξπζκίζεηο, θαζνξίδνληαο 
αιιά θαη θαζνξηδφκελν απφ λέεο ζπκπεξηθνξέο, θαη κε ηε δε ζεκεηνινγία ηνπ κεηά ηελ 
παγίσζε θαη ην ηέινο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο λα παξακέλεη αθφκε αζαθήο. Σν κφλν ζαθέο 
είλαη φηη ιηγφηεξα ρξήκαηα ζεκαίλνπλ ιηγφηεξν lifestyle θαη ιηγφηεξν θνζκνπνιηηηζκφ, άξα 
ζηξνθή πξνο ηα θαζ’ εκάο. Η έλλνηα ηεο εληνπηφηεηαο, ή, γηα λα κηιήζσ κε γαζηξνλνκηθνχο 
φξνπο, ηνπ terroir, θαίλεηαη πιένλ ε πην επηθξαηνχζα ζην ρψξν εζηίαζεο. 
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 
 
ηελ ειιεληθή θνηλσλία θαη θαη’ επέθηαζε ζηελ ειιεληθή πόιε, ε θαηάζηαζε εμαίξεζεο 
ζηελ νπνία βξίζθεηαη, νδεγεί ζηελ αληίδξαζε από πιεπξάο θηλεκάησλ, λα βξεη σο ρώξν 
έθθξαζεο ην δξόκν. Ο δξόκνο έρεη ππάξμεη από ην παξειζόλ, ρώξνο θνηλσληθνπνίεζεο 
θαη πάιεο εξγαηηθώλ θαη άιισλ δηεθδηθήζεσλ, θαζώο εκπνδίδεηαη ε ηξέρνπζα ξνή ησλ 
δξαζηεξηνηήησλ ηεο πόιεο, όπσο ην εκπόξην, νη κεηαθνξέο εξγαδνκέλσλ θαη πξώησλ 
πιώλ-εκπνξεπκάησλ. Σν γεγνλόο απηό έρεη δεκηνπξγήζεη ζθέςεηο ζρεηηθά κε ηελ 
απαγόξεπζε ησλ δηαδειώζεσλ. Σα παξαδείγκαηα ζηα νπνία ν δξόκνο έπαηδε ζεκαληηθό 
ξόιν ζε εμεγέξζεηο, επαλαζηάζεηο θαη γεληθόηεξα θηλήκαηα είλαη πνιιά. Σα βνπιεβάξηα 
ηνπ Haussmann ζην Παξίζη κε ζθνπό ηελ θαηαζηνιή θηλεκάησλ ελώ απηά είραλ πνιηηηθέο 
δηεθδηθήζεηο ζηηο αξρέο ηνπ δεύηεξνπ κηζνύ ηνπ 19νπ αηώλα κέρξη ηελ Αζήλα ζήκεξα κε 
ηελ έθξεμε ησλ πνξεηώλ δηακαξηπξίαο θαη ησλ Αγαλαθηηζκέλσλ ηνπ πληάγκαηνο. 
Δίλαη γεγνλόο όηη αλ ε θαξδηά ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο είλαη ηα εξγνζηάζηα θαη νη 
ρώξνη εξγαζίαο, ν δξόκνο είλαη ε αξηεξία πνπ ηελ ηξνθνδνηεί. Η ρξήζε ηνπ δξόκνπ γηα 
ηε ζπλάληεζε, ηε βόιηα, ηε δηαδξνκή πξνο ηε δηαζθέδαζε ηελ θαηνηθία θαη ηελ εξγαζία 
αιιά θαη απηή γηα ηε δεκόζηα έθθξαζε ηεο θαζεκεξηλόηεηαο θαη ησλ πνιηηηθώλ 
πεπνηζήζεσλ παύεη λα είλαη αδηαπξαγκάηεπην δεκόζην αγαζό, θαη εληάζζεηαη ζηελ 
θπξίαξρε λνκνινγία. Μέζα από απηή ηε δηαδηθαζία επηρεηξείηαη ε κεηαβνιή ηεο όιεο 
αληίιεςεο γηα ην δεκόζην ρώξν. Ο «πνιππόζεηνο» εμεπγεληζκόο μεπεξλάεη ηνπο 
αξρηηεθηνληθνύο δηαγσληζκνύο θαη ην ζρεδηαζκό θαη κεηαθέξεηαη ζηε δεκόζηα θνπβέληα 
θαη ζηα λνκνζρέδηα. Σειηθά ηίλνο είλαη νη δξόκνη; 
 
Λέξειρ κλειδιά: δρόμος, διαδηλώζεις, νομοθεζία, κσκλοθορία, κινήμαηα 
 
 
1. ΔΗΑΓΧΓΖ 
 

Αλ έλαο ακηγώο δεκόζηνο ρώξνο κπνξεί λα ζεσξεζεί ε πιαηεία ελόο ρσξηνύ, ην πάξθν 
κηαο πόιεο ή πην απιά έλα πεδνδξόκην, ε έλλνηα ηνπ δεκνζίνπ αλαδεηθλύεηαη ζηε ρξήζε 
ησλ δξόκσλ. Οη δξόκνη, είηε πξόθεηηαη γηα θαιληεξίκηα πνπ ελώλνπλ απνκαθξπζκέλα 
ρσξηά, είηε γηα ζύγρξνλνπο απηνθηλεηόδξνκνπο απνηεινύλ ηελ αξηεξία κε ηελ νπνία 
ηξνθνδνηείηαη ε ζύγρξνλε δσή.  

Αιιά θαη ζην παξειζόλ εθηόο από ηνπο κεγάινπο δξόκνπο ηνπ εκπνξίνπ, νη δξόκνη 
κέζα ζηηο ίδηεο ηηο πόιεηο,  ήηαλ ρώξνο ζπλάληεζεο, θαζεκεξηλνύ εκπνξίνπ θαη 
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αληίιεςεο γηα ην δεκόζην ρώξν. Ο «πνιππόζεηνο» εμεπγεληζκόο μεπεξλάεη ηνπο 
αξρηηεθηνληθνύο δηαγσληζκνύο θαη ην ζρεδηαζκό θαη κεηαθέξεηαη ζηε δεκόζηα θνπβέληα 
θαη ζηα λνκνζρέδηα. Σειηθά ηίλνο είλαη νη δξόκνη; 
 
Λέξειρ κλειδιά: δρόμος, διαδηλώζεις, νομοθεζία, κσκλοθορία, κινήμαηα 
 
 
1. ΔΗΑΓΧΓΖ 
 

Αλ έλαο ακηγώο δεκόζηνο ρώξνο κπνξεί λα ζεσξεζεί ε πιαηεία ελόο ρσξηνύ, ην πάξθν 
κηαο πόιεο ή πην απιά έλα πεδνδξόκην, ε έλλνηα ηνπ δεκνζίνπ αλαδεηθλύεηαη ζηε ρξήζε 
ησλ δξόκσλ. Οη δξόκνη, είηε πξόθεηηαη γηα θαιληεξίκηα πνπ ελώλνπλ απνκαθξπζκέλα 
ρσξηά, είηε γηα ζύγρξνλνπο απηνθηλεηόδξνκνπο απνηεινύλ ηελ αξηεξία κε ηελ νπνία 
ηξνθνδνηείηαη ε ζύγρξνλε δσή.  

Αιιά θαη ζην παξειζόλ εθηόο από ηνπο κεγάινπο δξόκνπο ηνπ εκπνξίνπ, νη δξόκνη 
κέζα ζηηο ίδηεο ηηο πόιεηο,  ήηαλ ρώξνο ζπλάληεζεο, θαζεκεξηλνύ εκπνξίνπ θαη 
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δηεθδηθήζεσλ ζε όιεο ηηο επνρέο θαη ζηηγκέο ηεο ηζηνξίαο. Γξόκνη όπσο ν δξόκνο ηνπ 
κεηαμηνύ, ησλ κπαραξηθώλ θαη ηνπ ηζαγηνύ απνηέιεζαλ δίαπιν εθηόο από αληαιιαγή 
πξντόλησλ αιιά θαη αληαιιαγή πνιηηηζκώλ θαη δηπισκαηίαο κεηαμύ θξαηώλ. Μεγάινη 
δξόκνη ηεο ηζηνξίαο όπσο ν δξόκνο ηνπ αιαηηνύ αιιά θαη νη δξόκνη πνπ έλσλαλ θαη 
βνεζνύζαλ ζηε δηνίθεζε ηεο αραλνύο ξσκατθήο θαη βπδαληηλήο απηνθξαηνξίαο, 
κεηαθέξζεθαλ ζηo ζύγρξνλν θόζκν ζε κηα κηθξόηεξε θιίκαθα κέζα ζηνπο αζηηθνύο 
ηζηνύο.  

ήκεξα απηή ηε ιεηηνπξγία επηηεινύλ θαη κέζα ζηηο ειιεληθέο πόιεηο , νη νπνίεο 
πιήηηνληαη πξώηεο από ηελ νηθνλνκηθή θξίζε. Δλώ ζηε πξν θξίζεο Διιάδα, νη δξόκνη 
ησλ πόιεσλ ρξεζηκνπνηνύληαλ θαηά βάζε από ηα ΜΜΜ θαη ηνπο πεδνύο (ζηε πεξίπησζε 
ησλ πεδνδξόκσλ), ζήκεξα πνπ νη θνηλσληθέο αληηζηάζεηο έρνπλ νμπλζεί θαη ηα θηλήκαηα 
μαλαβγαίλνπλ ζην δξόκν, ν ιαόο έρεη αλαθαηαθηήζεη ηνλ ίδην ην δξόκν. Δθηόο από ηελ 
επηθνηλσλία, ην εκπόξην θαη ηε δηαζθέδαζε, ε αλάγθε γηα θνηλσληθνπνίεζε ησλ 
δηεθδηθήζεσλ, πνιηηηθώλ ζέζεσλ αιιά θαη ε ελαληίσζε ζε πνιηηεύκαηα είλαη ίζσο έλαο 
πην βαξηάο ζεκαζίαο ξόινο ηνπ δξόκνπ. Υνύληεο έρνπλ αλαηξαπεί, λόκνη έρνπλ παξζεί 
πίζσ, ή δελ έρνπλ ςεθηζηεί θαη λεθξνί έρνπλ ηηκεζεί κε ηξόπν όρη κόλν επεηεηαθό αιιά 
θαη ζπγθξνπζηαθό. Γελ είλαη ηπραίν όηη εθηόο από ηα ηηκώκελα πξόζσπα ηνπ έζλνπο 
πνιινί δξόκνη έρνπλ πάξεη ην όλνκα ηνπο από αγώλεο ηεο πεξηνρήο πνπ αλήθνπλ (π.ρ. 54 
νπ ζπληάγκαηνο ΔΛ.Α.). 
  
2. ΗΓΗΟΣΖΣΔ ΣΟΤ ΓΡΟΜΟΤ-ΣΟ ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ ΣΟΤ ΠΑΡΗΗΟΤ 
 

Από ηελ αλάπηπμε ηνπ θεθαιαηνθξαηηθνύ ζπζηήκαηνο θαη θπξίσο έπεηηα από ηελ 
εδξαίσζε ηνπ ζην κεγαιύηεξν θνκκάηη ηεο Δπξώπεο -ζηα κέζα ηνπ 19νπ αηώλα- ν δξόκνο 
απνθηάεη θαηλνύξηεο ηδηόηεηεο ελώ ην εηδηθό ηνπ βάξνο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ πόιεσλ 
απμάλεηαη. πγθεθξηκέλα, ν δξόκνο έπαςε λα απνηειεί απνθιεηζηηθά κέζν ηξνθνδόηεζεο. 
Πάλσ ηνπ άξρηζε λα αληαλαθιάηαη ε θύζε ησλ λέσλ ζρέζεσλ παξαγσγήο. Τπεξπνιπηειή 
θαηαζηήκαηα, θαθέ εζηηαηόξηα, κπηζηξό θαη θπξίσο ηδησηηθέο επελδύζεηο.  Κιαζηθό είλαη 
ην παξάδεηγκα αλνηθνδόκεζεο ηνπ Παξηζηνύ από ηνλ βαξόλν Haussmann ζηα κηζά ηνπ 
19νπ αηώλα. Η «σζκαλνπνίεζε» σζηόζν ζπλεπάγνληαλ ηελ αλαδηνξγάλσζε ηνπ 
δεκόζηνπ ρώξνπ θαη ηελ δηεπθόιπλζε ηεο αλεκπόδηζηεο θπθινθνξίαο ηνπ ρξήκαηνο, ησλ 
εκπνξεπκάησλ, ησλ αλζξώπσλ – θαη ζπλεπώο θαη ηνπ θεθαιαίνπ – ζε όινπο ηνπο ρώξνπο 
ηεο πόιεο (D. Harvey). Θα κπνξνύζακε λα παξνκνηώζνπκε ην δξόκν κε ''βηηξίλα'' ηνπ 
θεθαιαηνθξαηηθνύ ζπζηήκαηνο αθνύ πάλσ ηνπ ηνπνζεηνύληαη νη θαξπνί ηεο παξαγσγήο. 

Απηή ε λέα θαηάζηαζε επέθεξε αλαζεκαζηνδνηήζεηο ζηε ζρέζε δεκόζηνπ-ηδησηηθνύ 
ρώξνπ θαη ζηηο ξνέο πιεζπζκώλ κέζα ζηε πόιε. Δλώ παιαηόηεξα ππήξρε αλνκνηνγέλεηα 
σο πξνο ηε ρξήζε ηνπ ρώξνπ από ηηο θνηλσληθέο ηάμεηο, πιένλ ε ζπλζήθε εμαιείθεηαη 
δίλνληαο ηε ζέζε ηεο ζε νκνηνγελείο νκάδεο αλάινγα κε ηε πεξηνρή. Οη λέεο εμειίμεηο 
(Haussmann Παξίζη) εμώζεζαλ ηελ εξγαηηθή ηάμε από ηα βνπιεβάξηα θαη ην θέληξν, ζην 
νπνίν θπξηάξρεζαλ αλώηεξα ζηξώκαηα. Πνιιέο θνξέο απηό εμαζθαιηδόηαλ από 
αζηπλνκηθέο δπλάκεηο. Χο απνηέιεζκα βιέπνπκε όηη ηέηνηνπ ηύπνπ αιιαγέο πνπ 
ζεκεηώζεθαλ ζε όια ζρεδόλ ηα αζηηθά θέληξα, εμαζθάιηδαλ ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο γηα 
ζπγθεθξηκέλεο θνηλσληθέο νκάδεο, απνθιείνληαο άιιεο.   (regent street) 

Αθόκα δύν ζηνηρεία θαη γλσξίζκαηα ηνπ δξόκνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζην Παξίζη ηνπ 
Haussmann γηα ηελ επηβνιή παξόκνησλ κε ην παξαπάλσ πνιηηηθώλ. Σν πξώην είλαη απηό 
ηνπ νξίνπ. ήκεξα κε ηελ επηηαρπλόκελε αλάπηπμε ησλ πόιεσλ γίλεηαη αηζζεηή ε 
δηαρσξηζηηθή ηάζε ησλ δηθηύσλ ζηνλ αζηηθό ηζηό. Μεγάινη απηνθηλεηόδξνκνη απνηεινύλ 
όξην πεξηνρώλ θαη νξίδνπλ άιιεο. Έηζη ηα κεγάια βνπιεβάξηα πνπ ζρεδηάζηεθαλ 
δηαρώξηδαλ ηηο ζπλνηθίεο ησλ εξγαηώλ από ηηο ζπλνηθίεο ησλ πινπζίσλ. Απηόο ν 
δηαρσξηζκόο ζήκαηλε παξνρή πνηνηηθόηεξσλ ζπλζεθώλ δηαβίσζεο γηα ηα αλώηεξα 

ζηξώκαηα ελώ ζηηο εξγαηηθέο ζπλνηθίεο δελ ππήξρε επαξθέο απνρεηεπηηθό ζύζηεκα (επηά 
βηβιία ηεο πνιενδνκίαο). ήκαηλε ηαπηόρξνλα ηελ απνθπγή εμάπισζεο επηδεκηώλ από ηηο 
θησρέο ζπλνηθίεο ζηηο ππόινηπεο ελώ ε απνκόλσζε ησλ θαηώηεξσλ ζηξσκάησλ 
εμαζθάιηδε ηελ δηαηήξεζε ηεο ηδεαηήο θαηάζηαζεο πνπ ππόζρνληαλ ην θεθαιαηνθξαηηθό 
ζύζηεκα παξαγσγήο ζηα αλώηεξα. 

Σν δεύηεξν ζρεηίδεηαη κε ην ζρεδηαζκό ηνπ δξόκνπ κε ηέηνην ηξόπν ώζηε λα είλαη 
εύθνιε ε πξνέιαζε ηνπ ζηξαηνύ γηα ηε θαηαζηνιή θηλεκάησλ πνπ έθαλαλ αηζζεηή ηε 
παξνπζία ηνπο, κε απνθνξύθσκα ηελ Παξηζηλή Κνκκνύλα ηνπ 1871. Η δηάλνημε ηεο Rue 
des Ecoles απνκόλσζε ηνπο ζπνπδαζηέο ηεο πόιεο ελώ ην κεγάιν πιάηνο ησλ λέσλ 
δξόκσλ θαζηζηνύζε αδύλαην ην ζηήζηκν νδνθξαγκάησλ. Η απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ 
παξεκβάζεσλ ηνπ Haussmann έγηλε εκθαλήο ην 1871 ζηε Παξηζηλή Κνκκνύλα, όπνπ νη 
επαλαζηαηηθέο ζέζεηο ηεο αλαπηύρζεθαλ ζηηο πεξηνρέο όπνπ δελ πξαγκαηνπνηήζεθαλ 
ηέηνηνπ ηύπνπ ''δηαλνίμεηο'' (επηά βηβιία ηεο πνιενδνκίαο). 

    σήμα 1.  Richard le Noir             Γηαλνίμεηο από ηνλ Haussmann 
         ζην θέληξν ηνπ Παξηζηνύ 
 
3. Ο ΓΡΟΜΟ ΠΔΓΗΟ ΤΓΚΡΟΤΖ ΑΝΣΗΜΑΥΟΜΔΝΧΝ ΓΤΝΑΜΔΧΝ  
 

Παξαηεξείηαη όηη ν δξόκνο εθηόο ησλ αξρηθώλ ηνπ ρξήζεσλ θπξίσο σο κέζν 
κεηαθνξάο θαη κεηαθίλεζεο, δηαδξακάηηζε ζηε ζπλέρεηα κεγάιν ξόιν γηα ηελ εμέιημε ησλ 
πόιεσλ πνπ έθηαζε ζε ζεκείν από εξγαιείν δηακόξθσζεο απηώλ λα γίλεη ν ίδηνο 
θαηαιύηεο ηεξάζηησλ κεηαβνιώλ. πλδέζεθε άκεζα κε ηελ δηαδηθαζία ηεο 
αζηηθνπνίεζεο, δηαδηθαζία πνπ απνηειεί ηαπηόρξνλα απνηέιεζκα αιιά θαη αλαγθαία 
ζπλζήθε γηα ηε ζπλέρηζε ηνπ θεθαιαηνθξαηηθνύ ζπζηήκαηνο παξαγσγήο.  

Πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξεζεί απηή ε θαηάζηαζε επκάξεηαο ε νπνία ζα δηαηεξήζεη ηελ 
νκαιόηεηα, απαξαίηεηε γηα ηελ ζπλέρηζε ηνπ θεθαιαηνθξαηηθνύ ζπζηήκαηνο ε  εμνπζία 
νθείιεη λα ηηζαζεύζεη ηηο αλήζπρεο κάδεο. Απηό γίλεηαη εθηθηό θπξίσο κε ηνλ 
αλαζρεδηαζκό ησλ αζηηθώλ ππνδνκώλ θαη ηεο αζηηθήο δσήο.  

Δπεηδή ε αζηηθνπνίεζε είλαη ηόζν ζεκαληηθή ζηελ ηζηνξία ηεο ζπζζώξεπζεο 
θεθαιαίνπ, νη δπλάκεηο ηνπ θεθαιαίνπ αλαγθάδνληαη λα επαλαζηαηηθνπνηνύλ θαηά 
δηαζηήκαηα ηε δσή ζηελ πόιε. Σόηε νη ηαμηθνί αγώλεο ζπλδένληαη αλαπόθεπθηα κε απηή 
ηε δηαδηθαζία. Ο θεθαιαηνθξαηηθόο ηξόπνο παξαγσγήο είλαη αλαγθαζκέλνο λα επηβάιιεη 
ηε βνύιεζή ηνπ ζηε παξαγσγή ρώξνπ θαη ζε νιόθιεξνπο πιεζπζκνύο πνπ δελ είλαη 
δπλαηόλ, αθόκα θαη θάησ από ηηο πην επλντθέο ζπλζήθεο, λα ηεζνύλ ππό από ηνλ πιήξε 
έιεγρό ηνπ. 

Ο 19νο αηώλαο είλαη γεκάηνο από αληίζηνηρα παξαδείγκαηα: από ην 1830, ην 1848 θαη 
ηε Κνκκνύλα ηνπ Παξηζηνύ ην 1871. Ο 20νο αηώλαο θηινμελεί κεγαιύηεξε πνζόηεηα από 
ηέηνηεο πεξηπηώζεηο: ηα νβηέη ηεο Πεηξνύπνιεο, ν  Ιζπαληθόο Δκθύιηνο θαη ηα θηλήκαηα 
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δηεθδηθήζεσλ ζε όιεο ηηο επνρέο θαη ζηηγκέο ηεο ηζηνξίαο. Γξόκνη όπσο ν δξόκνο ηνπ 
κεηαμηνύ, ησλ κπαραξηθώλ θαη ηνπ ηζαγηνύ απνηέιεζαλ δίαπιν εθηόο από αληαιιαγή 
πξντόλησλ αιιά θαη αληαιιαγή πνιηηηζκώλ θαη δηπισκαηίαο κεηαμύ θξαηώλ. Μεγάινη 
δξόκνη ηεο ηζηνξίαο όπσο ν δξόκνο ηνπ αιαηηνύ αιιά θαη νη δξόκνη πνπ έλσλαλ θαη 
βνεζνύζαλ ζηε δηνίθεζε ηεο αραλνύο ξσκατθήο θαη βπδαληηλήο απηνθξαηνξίαο, 
κεηαθέξζεθαλ ζηo ζύγρξνλν θόζκν ζε κηα κηθξόηεξε θιίκαθα κέζα ζηνπο αζηηθνύο 
ηζηνύο.  

ήκεξα απηή ηε ιεηηνπξγία επηηεινύλ θαη κέζα ζηηο ειιεληθέο πόιεηο , νη νπνίεο 
πιήηηνληαη πξώηεο από ηελ νηθνλνκηθή θξίζε. Δλώ ζηε πξν θξίζεο Διιάδα, νη δξόκνη 
ησλ πόιεσλ ρξεζηκνπνηνύληαλ θαηά βάζε από ηα ΜΜΜ θαη ηνπο πεδνύο (ζηε πεξίπησζε 
ησλ πεδνδξόκσλ), ζήκεξα πνπ νη θνηλσληθέο αληηζηάζεηο έρνπλ νμπλζεί θαη ηα θηλήκαηα 
μαλαβγαίλνπλ ζην δξόκν, ν ιαόο έρεη αλαθαηαθηήζεη ηνλ ίδην ην δξόκν. Δθηόο από ηελ 
επηθνηλσλία, ην εκπόξην θαη ηε δηαζθέδαζε, ε αλάγθε γηα θνηλσληθνπνίεζε ησλ 
δηεθδηθήζεσλ, πνιηηηθώλ ζέζεσλ αιιά θαη ε ελαληίσζε ζε πνιηηεύκαηα είλαη ίζσο έλαο 
πην βαξηάο ζεκαζίαο ξόινο ηνπ δξόκνπ. Υνύληεο έρνπλ αλαηξαπεί, λόκνη έρνπλ παξζεί 
πίζσ, ή δελ έρνπλ ςεθηζηεί θαη λεθξνί έρνπλ ηηκεζεί κε ηξόπν όρη κόλν επεηεηαθό αιιά 
θαη ζπγθξνπζηαθό. Γελ είλαη ηπραίν όηη εθηόο από ηα ηηκώκελα πξόζσπα ηνπ έζλνπο 
πνιινί δξόκνη έρνπλ πάξεη ην όλνκα ηνπο από αγώλεο ηεο πεξηνρήο πνπ αλήθνπλ (π.ρ. 54 
νπ ζπληάγκαηνο ΔΛ.Α.). 
  
2. ΗΓΗΟΣΖΣΔ ΣΟΤ ΓΡΟΜΟΤ-ΣΟ ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ ΣΟΤ ΠΑΡΗΗΟΤ 
 

Από ηελ αλάπηπμε ηνπ θεθαιαηνθξαηηθνύ ζπζηήκαηνο θαη θπξίσο έπεηηα από ηελ 
εδξαίσζε ηνπ ζην κεγαιύηεξν θνκκάηη ηεο Δπξώπεο -ζηα κέζα ηνπ 19νπ αηώλα- ν δξόκνο 
απνθηάεη θαηλνύξηεο ηδηόηεηεο ελώ ην εηδηθό ηνπ βάξνο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ πόιεσλ 
απμάλεηαη. πγθεθξηκέλα, ν δξόκνο έπαςε λα απνηειεί απνθιεηζηηθά κέζν ηξνθνδόηεζεο. 
Πάλσ ηνπ άξρηζε λα αληαλαθιάηαη ε θύζε ησλ λέσλ ζρέζεσλ παξαγσγήο. Τπεξπνιπηειή 
θαηαζηήκαηα, θαθέ εζηηαηόξηα, κπηζηξό θαη θπξίσο ηδησηηθέο επελδύζεηο.  Κιαζηθό είλαη 
ην παξάδεηγκα αλνηθνδόκεζεο ηνπ Παξηζηνύ από ηνλ βαξόλν Haussmann ζηα κηζά ηνπ 
19νπ αηώλα. Η «σζκαλνπνίεζε» σζηόζν ζπλεπάγνληαλ ηελ αλαδηνξγάλσζε ηνπ 
δεκόζηνπ ρώξνπ θαη ηελ δηεπθόιπλζε ηεο αλεκπόδηζηεο θπθινθνξίαο ηνπ ρξήκαηνο, ησλ 
εκπνξεπκάησλ, ησλ αλζξώπσλ – θαη ζπλεπώο θαη ηνπ θεθαιαίνπ – ζε όινπο ηνπο ρώξνπο 
ηεο πόιεο (D. Harvey). Θα κπνξνύζακε λα παξνκνηώζνπκε ην δξόκν κε ''βηηξίλα'' ηνπ 
θεθαιαηνθξαηηθνύ ζπζηήκαηνο αθνύ πάλσ ηνπ ηνπνζεηνύληαη νη θαξπνί ηεο παξαγσγήο. 

Απηή ε λέα θαηάζηαζε επέθεξε αλαζεκαζηνδνηήζεηο ζηε ζρέζε δεκόζηνπ-ηδησηηθνύ 
ρώξνπ θαη ζηηο ξνέο πιεζπζκώλ κέζα ζηε πόιε. Δλώ παιαηόηεξα ππήξρε αλνκνηνγέλεηα 
σο πξνο ηε ρξήζε ηνπ ρώξνπ από ηηο θνηλσληθέο ηάμεηο, πιένλ ε ζπλζήθε εμαιείθεηαη 
δίλνληαο ηε ζέζε ηεο ζε νκνηνγελείο νκάδεο αλάινγα κε ηε πεξηνρή. Οη λέεο εμειίμεηο 
(Haussmann Παξίζη) εμώζεζαλ ηελ εξγαηηθή ηάμε από ηα βνπιεβάξηα θαη ην θέληξν, ζην 
νπνίν θπξηάξρεζαλ αλώηεξα ζηξώκαηα. Πνιιέο θνξέο απηό εμαζθαιηδόηαλ από 
αζηπλνκηθέο δπλάκεηο. Χο απνηέιεζκα βιέπνπκε όηη ηέηνηνπ ηύπνπ αιιαγέο πνπ 
ζεκεηώζεθαλ ζε όια ζρεδόλ ηα αζηηθά θέληξα, εμαζθάιηδαλ ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο γηα 
ζπγθεθξηκέλεο θνηλσληθέο νκάδεο, απνθιείνληαο άιιεο.   (regent street) 

Αθόκα δύν ζηνηρεία θαη γλσξίζκαηα ηνπ δξόκνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζην Παξίζη ηνπ 
Haussmann γηα ηελ επηβνιή παξόκνησλ κε ην παξαπάλσ πνιηηηθώλ. Σν πξώην είλαη απηό 
ηνπ νξίνπ. ήκεξα κε ηελ επηηαρπλόκελε αλάπηπμε ησλ πόιεσλ γίλεηαη αηζζεηή ε 
δηαρσξηζηηθή ηάζε ησλ δηθηύσλ ζηνλ αζηηθό ηζηό. Μεγάινη απηνθηλεηόδξνκνη απνηεινύλ 
όξην πεξηνρώλ θαη νξίδνπλ άιιεο. Έηζη ηα κεγάια βνπιεβάξηα πνπ ζρεδηάζηεθαλ 
δηαρώξηδαλ ηηο ζπλνηθίεο ησλ εξγαηώλ από ηηο ζπλνηθίεο ησλ πινπζίσλ. Απηόο ν 
δηαρσξηζκόο ζήκαηλε παξνρή πνηνηηθόηεξσλ ζπλζεθώλ δηαβίσζεο γηα ηα αλώηεξα 

ζηξώκαηα ελώ ζηηο εξγαηηθέο ζπλνηθίεο δελ ππήξρε επαξθέο απνρεηεπηηθό ζύζηεκα (επηά 
βηβιία ηεο πνιενδνκίαο). ήκαηλε ηαπηόρξνλα ηελ απνθπγή εμάπισζεο επηδεκηώλ από ηηο 
θησρέο ζπλνηθίεο ζηηο ππόινηπεο ελώ ε απνκόλσζε ησλ θαηώηεξσλ ζηξσκάησλ 
εμαζθάιηδε ηελ δηαηήξεζε ηεο ηδεαηήο θαηάζηαζεο πνπ ππόζρνληαλ ην θεθαιαηνθξαηηθό 
ζύζηεκα παξαγσγήο ζηα αλώηεξα. 

Σν δεύηεξν ζρεηίδεηαη κε ην ζρεδηαζκό ηνπ δξόκνπ κε ηέηνην ηξόπν ώζηε λα είλαη 
εύθνιε ε πξνέιαζε ηνπ ζηξαηνύ γηα ηε θαηαζηνιή θηλεκάησλ πνπ έθαλαλ αηζζεηή ηε 
παξνπζία ηνπο, κε απνθνξύθσκα ηελ Παξηζηλή Κνκκνύλα ηνπ 1871. Η δηάλνημε ηεο Rue 
des Ecoles απνκόλσζε ηνπο ζπνπδαζηέο ηεο πόιεο ελώ ην κεγάιν πιάηνο ησλ λέσλ 
δξόκσλ θαζηζηνύζε αδύλαην ην ζηήζηκν νδνθξαγκάησλ. Η απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ 
παξεκβάζεσλ ηνπ Haussmann έγηλε εκθαλήο ην 1871 ζηε Παξηζηλή Κνκκνύλα, όπνπ νη 
επαλαζηαηηθέο ζέζεηο ηεο αλαπηύρζεθαλ ζηηο πεξηνρέο όπνπ δελ πξαγκαηνπνηήζεθαλ 
ηέηνηνπ ηύπνπ ''δηαλνίμεηο'' (επηά βηβιία ηεο πνιενδνκίαο). 

    σήμα 1.  Richard le Noir             Γηαλνίμεηο από ηνλ Haussmann 
         ζην θέληξν ηνπ Παξηζηνύ 
 
3. Ο ΓΡΟΜΟ ΠΔΓΗΟ ΤΓΚΡΟΤΖ ΑΝΣΗΜΑΥΟΜΔΝΧΝ ΓΤΝΑΜΔΧΝ  
 

Παξαηεξείηαη όηη ν δξόκνο εθηόο ησλ αξρηθώλ ηνπ ρξήζεσλ θπξίσο σο κέζν 
κεηαθνξάο θαη κεηαθίλεζεο, δηαδξακάηηζε ζηε ζπλέρεηα κεγάιν ξόιν γηα ηελ εμέιημε ησλ 
πόιεσλ πνπ έθηαζε ζε ζεκείν από εξγαιείν δηακόξθσζεο απηώλ λα γίλεη ν ίδηνο 
θαηαιύηεο ηεξάζηησλ κεηαβνιώλ. πλδέζεθε άκεζα κε ηελ δηαδηθαζία ηεο 
αζηηθνπνίεζεο, δηαδηθαζία πνπ απνηειεί ηαπηόρξνλα απνηέιεζκα αιιά θαη αλαγθαία 
ζπλζήθε γηα ηε ζπλέρηζε ηνπ θεθαιαηνθξαηηθνύ ζπζηήκαηνο παξαγσγήο.  

Πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξεζεί απηή ε θαηάζηαζε επκάξεηαο ε νπνία ζα δηαηεξήζεη ηελ 
νκαιόηεηα, απαξαίηεηε γηα ηελ ζπλέρηζε ηνπ θεθαιαηνθξαηηθνύ ζπζηήκαηνο ε  εμνπζία 
νθείιεη λα ηηζαζεύζεη ηηο αλήζπρεο κάδεο. Απηό γίλεηαη εθηθηό θπξίσο κε ηνλ 
αλαζρεδηαζκό ησλ αζηηθώλ ππνδνκώλ θαη ηεο αζηηθήο δσήο.  

Δπεηδή ε αζηηθνπνίεζε είλαη ηόζν ζεκαληηθή ζηελ ηζηνξία ηεο ζπζζώξεπζεο 
θεθαιαίνπ, νη δπλάκεηο ηνπ θεθαιαίνπ αλαγθάδνληαη λα επαλαζηαηηθνπνηνύλ θαηά 
δηαζηήκαηα ηε δσή ζηελ πόιε. Σόηε νη ηαμηθνί αγώλεο ζπλδένληαη αλαπόθεπθηα κε απηή 
ηε δηαδηθαζία. Ο θεθαιαηνθξαηηθόο ηξόπνο παξαγσγήο είλαη αλαγθαζκέλνο λα επηβάιιεη 
ηε βνύιεζή ηνπ ζηε παξαγσγή ρώξνπ θαη ζε νιόθιεξνπο πιεζπζκνύο πνπ δελ είλαη 
δπλαηόλ, αθόκα θαη θάησ από ηηο πην επλντθέο ζπλζήθεο, λα ηεζνύλ ππό από ηνλ πιήξε 
έιεγρό ηνπ. 

Ο 19νο αηώλαο είλαη γεκάηνο από αληίζηνηρα παξαδείγκαηα: από ην 1830, ην 1848 θαη 
ηε Κνκκνύλα ηνπ Παξηζηνύ ην 1871. Ο 20νο αηώλαο θηινμελεί κεγαιύηεξε πνζόηεηα από 
ηέηνηεο πεξηπηώζεηο: ηα νβηέη ηεο Πεηξνύπνιεο, ν  Ιζπαληθόο Δκθύιηνο θαη ηα θηλήκαηα 
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ηνπ 1968 (Παξίζη, ηθάγν) θαη άιια.  Καη πην πξόζθαηα έρνπκε ηηο δηαδειώζεηο θαηά ηεο 
παγθνζκηνπνίεζεο ζην εάηι ην 1999, ηε Γέλνβα θαη πνιιέο άιιεο πόιεηο. Αθόκα πην 
πξόζθαηα είδακε καδηθέο δηαδειώζεηο ζηε Πνπέξην Νηε νι ζηελ Μαδξίηε, ζηε Πιαηεία 
πληάγκαηνο, ηα θηλήκαηα Οccupy θαη ην κεγάιν γεγνλόο ηεο Αξαβηθήο Άλνημεο. 
 
4. ΔΠΗΣΡΟΦΖ ΣΧΝ ΓΗΑΓΖΛΧΔΧΝ 

σήμα 2. Σν ύληαγκα πιεκκπξηζκέλν από δηαδεισηέο. ηε δεμηά εηθόλα θαίλεηαη ε 
θαηάιεςε ηνπ δξόκνπ. 
 

Ο απόερνο ησλ δηαδειώζεσλ ησλ πξνεγνύκελσλ ρξόλσλ θηάλεη ζηελ Διιάδα ηνπ 
2013 θαη ηελ επηζηξνθή ησλ ζπιιαιεηεξίσλ θαη ησλ πνξεηώλ δηακαξηπξίαο όπνπ γίλνληαη 
αηζζεηά κεηά από έλα κεγάιν δηάζηεκα. Υηιηάδεο θόζκνπ δηαδειώλεη ζηε Πι. 
πληάγκαηνο. Η εηθόλα ηνπ πιεκκπξηζκέλνπ από δηαδεισηέο πληάγκαηνο έρεη  θαηαζηεί 
ζπρλό θαηλόκελν.  

Έλαο από ηνπο ιόγνπο επηζηξνθήο ησλ θηλεηνπνηήζεσλ θαη ησλ πνιηηηθώλ 
δηεθδηθήζεσλ από ηε πιεπξά κηα κεγάιεο κεξίδαο θόζκνπ ζην δξόκν είλαη ε πνιηηηθή 
θξίζε πνπ μέζπαζε ην 2008. Η θπβεξλεηηθή πνιηηηθή πξνζπάζεζε λα επηβάιεη θάπνηα 
ζπγθεθξηκέλα κέηξα κε ζθνπό ηελ αληηκεηώπηζε ηεο θαηάζηαζεο, πξνσζώληαο ηα σο 
πξνζσξηλά. Η ειιεληθή θνηλσλία εηζήιζε ζε θαηάζηαζε εμαίξεζεο. Απνθάζεηο πνπ πξηλ 
από θάπνην δηάζηεκα ζα θαηλόληνπζαλ αθαηάιιειεο θαη θαζόινπ απαξαίηεηεο, ζήκεξα 
πξνηείλνληαη σο κνλαδηθή ιύζε απνθπγήο από ην νηθνλνκηθό αδηέμνδν. Η αδπλακία 
ηέηνησλ κέηξσλ όκσο λα αληηκεησπίζνπλ ηε θαηάζηαζε είρε σο απνηέιεζκα ηε ζπλέρηζε 
αληίζηνηρσλ πνιηηηθώλ θαη ηελ εδξαίσζε ηνπο κε έλα πην κόληκν ραξαθηήξα.  

ε απηό ην ζεκείν γίλεηαη αληηιεπηή ε ζεκαζία ηνπ δξόκνπ θαη γηα ηηο δύν 
αληηκαρόκελεο πιεπξέο. Μεηαηξέπεηαη πξώηνλ ζε πεδίν δηεθδίθεζεο θαη δεύηεξνλ 
αλαζεκαηνδνηεί ηελ δηεπζέηεζε ηνπ δεκόζηνπ θαη ηδησηηθνύ ρώξνπ θαζώο κέζα από 
απηέο ηηο δηαδηθαζίεο πξνθύπηνπλ λέεο ζπλήζεηεο, λέεο ρξήζεηο, λέεο δξαζηεξηόηεηεο γηα 
ην θόζκν πνπ παίξλεη κέξνο ζε απηέο.   

Με ηελ έμαξζε ηνπ θηλήκαηνο ησλ Αγαλαθηηζκέλσλ, ην λόεκα ηνπ δξόκνπ σο ρώξνο 
δηακαξηπξίαο απέθηεζε έλα λέν λόεκα. Αλ θαη παιαηόηεξα, επί θνηηεηηθνύ θηλήκαηνο κε 
κηα πξνζπάζεηα θαηάιεςεο ηνπ ρώξνπ κπξνζηά ζηε Βνπιή είρε γίλεη κηα πξνζπάζεηα 
ελνπνίεζεο ηνπ θαζαξά δεκνζίνπ ρώξνπ ηεο πιαηείαο πληάγκαηνο κε ηε Βνπιή κέζσ 
ηεο ιεσθόξνπ Βαζηιίζζεο Ακαιίαο, ην λέν απηό θίλεκα θαηάθεξε επί ζεηξά εκεξώλ θαη 
κελώλ λα ελνπνηήζεη απηό ην ρώξν. Έηζη ελώ κέρξη ηόηε νη πνξείεο ησλ ζσκαηείσλ ή ησλ 
θνηηεηηθώλ ζπιιόγσλ είραλ ζπγθεθξηκέλν δξνκνιόγην, ηώξα ε δηακαξηπξία έπαηξλε 
ζηαηηθό ραξαθηήξα, δεκηνπξγώληαο έηζη κεγαιύηεξα πξνβιήκαηα ζηε θίλεζε κέζσ ηνπ 
θέληξνπ. Ο δξόκνο έγηλε έηζη κηα λέα πξνέθηαζε ηεο πιαηείαο. Μέρξη ηόηε ηα θηλήκαηα 
γηα ηνλ δεκόζην ρώξν πεξηνξίδνληαλ ζε πάξθα, πιαηείεο θαη παιηά θηίξηα ηα νπνία 
θηλδύλεπαλ κε αθαληζκό, ελώ ηώξα νη πνιίηεο κε έλα ηδηόκνξθν ηξόπν αλαθαηέιαβαλ θαη 

επαλαζεκαηνδόηεζαλ ηε ρξήζε ησλ θύξησλ αξηεξηώλ ηεο πξσηεύνπζαο. 
Πνιύ ζεκαληηθό επίζεο θαη ηδηαίηεξα ζηε πεξίπησζε ηεο Αζήλαο είλαη ε ζεκαζία 

κεγάισλ θαη ζεκαληηθώλ δξόκσλ σο όξηα αλάκεζα ζε δηαθνξεηηθνύο “θόζκνπο” . Σν όξην 
ηεο Ιππνθξάηνπο αλάκεζα ζην θνισλάθη θαη ηα Δμάξρεηα, ρώξηδε ην “άβαην”, κηαο 
πεξηνρήο αλνκίαο κέζα ζηελ πόιε κε ηε πην πινύζηα θαη πην αξηζηνθξαηηθή γεηηνληά ηεο 
πόιεο. Αλ θαη απηό ήηαλ γλσζηό, κόλν ζηε πεξίνδν ηεο εμέγεξζεο ηνπ Γεθέκβξε ηνπ 2008 
ηα επεηζόδηα μεπέξαζαλ απηό ην λνεηό όξην. Με απηόλ ην ηξόπν επηβεβαησλόηαλ ν ξόινο 
ηνπ δξόκνπ σο ην κόλν δηαηαμηθό ζεκείν κέζα ζηε πόιε. Δθείλεο ηηο κέξεο αιιά όπσο θαη 
ζε θάζε κεγάιε ζηηγκή ησλ εξγαηηθώλ θηλεκάησλ απνδείρζεθε όηη απηόο πνπ θπξηαξρεί 
ζην δξόκν, θπξηαξρεί θαη ζηελ ίδηα ηε πόιε. Απηό ην γεγνλόο είλαη πνπ έρεη γίλεη πιένλ 
θαηαλνεηό θαη ζηελ εμνπζία, ε νπνία ζέιεη μαλά λα γίλεη απηή ν θπξίαξρνο, θαη κόλν ε 
θαηαζηνιή δελ αξθεί. 

 

σήμα 3. Πιήζνο δηαδεισηώλ θαηαιακβάλεη ηε Πι. πληάγκαηνο θαη ηνπο 
πεξηθεξεηαθνύο δξόκνπο. Η πιαηεία κεηαθέξεηαη ζην επίπεδν ηνπ δξόκνπ. 
 
5.  ΠΔΡΗΟΡΗΜΟ ΣΧΝ ΓΗΑΓΖΛΧΔΧΝ 
 

ηελ Δπξώπε ζε πνιιέο ρώξεο ππάξρεη εηδηθή λνκνζεζία ε νπνία νξίδεη ηνλ αξηζκό 
αηόκσλ πνπ κπνξνύλ λα δηνξγαλώζνπλ κηα πνξεία, ελώ ζε θάπνηεο ρώξεο ε δηακαξηπξία 
πεξηνξίδεηαη απνθιεηζηηθά ζε κηα ισξίδα ηεο θπθινθνξίαο, ή αθόκα θαη ζην πεδνδξόκην.  
Έηζη ζηηο πόιεηο ηεο Οιιαλδίαο νη πνξείεο αλ δελ πιεξνύλ ηνπο όξνπο πνπ ζέηεη ε 
αζηπλνκία ππόθεηληαη ηελ θαηαζηνιή ελώ ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο, κελ έρνληαο ηε 
καδηθόηεηα γίλνληαη είηε ζηαηηθά ζε πιαηείεο είηε εμ νινθιήξνπ ζην πεδνδξόκην. Απηό ην 
κνληέιν ηζρύεη θαη ζε άιιεο ρώξεο. Σν 2006 ζηε πεξίνδν ησλ κεγάινπ κεγέζνπο  
θνηηεηηθώλ πνξεηώλ, είραλ μεθηλήζεη νη πξώηεο δειώζεηο, ζπγθεθξηκέλα από ηνλ Β. 
Πνιύδσξα ηόηε ππνπξγό Γεκνζίαο Σάμεο, πνπ δεηνύζε λνκνζεζία ιόγσ ησλ 
αλεμέιεγθησλ δηαδειώζεσλ. Μέρξη θαη ζήκεξα, κεηά ηελ εμέγεξζε ηνπ Γεθέκβξε 2008, 
θαη ηνπ μελόθεξηνπ ηξόπνπ δηακαξηπξίαο ησλ Αγαλαθηηζκέλσλ ηνπ πληάγκαηνο θαη 
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ηνπ 1968 (Παξίζη, ηθάγν) θαη άιια.  Καη πην πξόζθαηα έρνπκε ηηο δηαδειώζεηο θαηά ηεο 
παγθνζκηνπνίεζεο ζην εάηι ην 1999, ηε Γέλνβα θαη πνιιέο άιιεο πόιεηο. Αθόκα πην 
πξόζθαηα είδακε καδηθέο δηαδειώζεηο ζηε Πνπέξην Νηε νι ζηελ Μαδξίηε, ζηε Πιαηεία 
πληάγκαηνο, ηα θηλήκαηα Οccupy θαη ην κεγάιν γεγνλόο ηεο Αξαβηθήο Άλνημεο. 
 
4. ΔΠΗΣΡΟΦΖ ΣΧΝ ΓΗΑΓΖΛΧΔΧΝ 

σήμα 2. Σν ύληαγκα πιεκκπξηζκέλν από δηαδεισηέο. ηε δεμηά εηθόλα θαίλεηαη ε 
θαηάιεςε ηνπ δξόκνπ. 
 

Ο απόερνο ησλ δηαδειώζεσλ ησλ πξνεγνύκελσλ ρξόλσλ θηάλεη ζηελ Διιάδα ηνπ 
2013 θαη ηελ επηζηξνθή ησλ ζπιιαιεηεξίσλ θαη ησλ πνξεηώλ δηακαξηπξίαο όπνπ γίλνληαη 
αηζζεηά κεηά από έλα κεγάιν δηάζηεκα. Υηιηάδεο θόζκνπ δηαδειώλεη ζηε Πι. 
πληάγκαηνο. Η εηθόλα ηνπ πιεκκπξηζκέλνπ από δηαδεισηέο πληάγκαηνο έρεη  θαηαζηεί 
ζπρλό θαηλόκελν.  

Έλαο από ηνπο ιόγνπο επηζηξνθήο ησλ θηλεηνπνηήζεσλ θαη ησλ πνιηηηθώλ 
δηεθδηθήζεσλ από ηε πιεπξά κηα κεγάιεο κεξίδαο θόζκνπ ζην δξόκν είλαη ε πνιηηηθή 
θξίζε πνπ μέζπαζε ην 2008. Η θπβεξλεηηθή πνιηηηθή πξνζπάζεζε λα επηβάιεη θάπνηα 
ζπγθεθξηκέλα κέηξα κε ζθνπό ηελ αληηκεηώπηζε ηεο θαηάζηαζεο, πξνσζώληαο ηα σο 
πξνζσξηλά. Η ειιεληθή θνηλσλία εηζήιζε ζε θαηάζηαζε εμαίξεζεο. Απνθάζεηο πνπ πξηλ 
από θάπνην δηάζηεκα ζα θαηλόληνπζαλ αθαηάιιειεο θαη θαζόινπ απαξαίηεηεο, ζήκεξα 
πξνηείλνληαη σο κνλαδηθή ιύζε απνθπγήο από ην νηθνλνκηθό αδηέμνδν. Η αδπλακία 
ηέηνησλ κέηξσλ όκσο λα αληηκεησπίζνπλ ηε θαηάζηαζε είρε σο απνηέιεζκα ηε ζπλέρηζε 
αληίζηνηρσλ πνιηηηθώλ θαη ηελ εδξαίσζε ηνπο κε έλα πην κόληκν ραξαθηήξα.  

ε απηό ην ζεκείν γίλεηαη αληηιεπηή ε ζεκαζία ηνπ δξόκνπ θαη γηα ηηο δύν 
αληηκαρόκελεο πιεπξέο. Μεηαηξέπεηαη πξώηνλ ζε πεδίν δηεθδίθεζεο θαη δεύηεξνλ 
αλαζεκαηνδνηεί ηελ δηεπζέηεζε ηνπ δεκόζηνπ θαη ηδησηηθνύ ρώξνπ θαζώο κέζα από 
απηέο ηηο δηαδηθαζίεο πξνθύπηνπλ λέεο ζπλήζεηεο, λέεο ρξήζεηο, λέεο δξαζηεξηόηεηεο γηα 
ην θόζκν πνπ παίξλεη κέξνο ζε απηέο.   

Με ηελ έμαξζε ηνπ θηλήκαηνο ησλ Αγαλαθηηζκέλσλ, ην λόεκα ηνπ δξόκνπ σο ρώξνο 
δηακαξηπξίαο απέθηεζε έλα λέν λόεκα. Αλ θαη παιαηόηεξα, επί θνηηεηηθνύ θηλήκαηνο κε 
κηα πξνζπάζεηα θαηάιεςεο ηνπ ρώξνπ κπξνζηά ζηε Βνπιή είρε γίλεη κηα πξνζπάζεηα 
ελνπνίεζεο ηνπ θαζαξά δεκνζίνπ ρώξνπ ηεο πιαηείαο πληάγκαηνο κε ηε Βνπιή κέζσ 
ηεο ιεσθόξνπ Βαζηιίζζεο Ακαιίαο, ην λέν απηό θίλεκα θαηάθεξε επί ζεηξά εκεξώλ θαη 
κελώλ λα ελνπνηήζεη απηό ην ρώξν. Έηζη ελώ κέρξη ηόηε νη πνξείεο ησλ ζσκαηείσλ ή ησλ 
θνηηεηηθώλ ζπιιόγσλ είραλ ζπγθεθξηκέλν δξνκνιόγην, ηώξα ε δηακαξηπξία έπαηξλε 
ζηαηηθό ραξαθηήξα, δεκηνπξγώληαο έηζη κεγαιύηεξα πξνβιήκαηα ζηε θίλεζε κέζσ ηνπ 
θέληξνπ. Ο δξόκνο έγηλε έηζη κηα λέα πξνέθηαζε ηεο πιαηείαο. Μέρξη ηόηε ηα θηλήκαηα 
γηα ηνλ δεκόζην ρώξν πεξηνξίδνληαλ ζε πάξθα, πιαηείεο θαη παιηά θηίξηα ηα νπνία 
θηλδύλεπαλ κε αθαληζκό, ελώ ηώξα νη πνιίηεο κε έλα ηδηόκνξθν ηξόπν αλαθαηέιαβαλ θαη 

επαλαζεκαηνδόηεζαλ ηε ρξήζε ησλ θύξησλ αξηεξηώλ ηεο πξσηεύνπζαο. 
Πνιύ ζεκαληηθό επίζεο θαη ηδηαίηεξα ζηε πεξίπησζε ηεο Αζήλαο είλαη ε ζεκαζία 

κεγάισλ θαη ζεκαληηθώλ δξόκσλ σο όξηα αλάκεζα ζε δηαθνξεηηθνύο “θόζκνπο” . Σν όξην 
ηεο Ιππνθξάηνπο αλάκεζα ζην θνισλάθη θαη ηα Δμάξρεηα, ρώξηδε ην “άβαην”, κηαο 
πεξηνρήο αλνκίαο κέζα ζηελ πόιε κε ηε πην πινύζηα θαη πην αξηζηνθξαηηθή γεηηνληά ηεο 
πόιεο. Αλ θαη απηό ήηαλ γλσζηό, κόλν ζηε πεξίνδν ηεο εμέγεξζεο ηνπ Γεθέκβξε ηνπ 2008 
ηα επεηζόδηα μεπέξαζαλ απηό ην λνεηό όξην. Με απηόλ ην ηξόπν επηβεβαησλόηαλ ν ξόινο 
ηνπ δξόκνπ σο ην κόλν δηαηαμηθό ζεκείν κέζα ζηε πόιε. Δθείλεο ηηο κέξεο αιιά όπσο θαη 
ζε θάζε κεγάιε ζηηγκή ησλ εξγαηηθώλ θηλεκάησλ απνδείρζεθε όηη απηόο πνπ θπξηαξρεί 
ζην δξόκν, θπξηαξρεί θαη ζηελ ίδηα ηε πόιε. Απηό ην γεγνλόο είλαη πνπ έρεη γίλεη πιένλ 
θαηαλνεηό θαη ζηελ εμνπζία, ε νπνία ζέιεη μαλά λα γίλεη απηή ν θπξίαξρνο, θαη κόλν ε 
θαηαζηνιή δελ αξθεί. 

 

σήμα 3. Πιήζνο δηαδεισηώλ θαηαιακβάλεη ηε Πι. πληάγκαηνο θαη ηνπο 
πεξηθεξεηαθνύο δξόκνπο. Η πιαηεία κεηαθέξεηαη ζην επίπεδν ηνπ δξόκνπ. 
 
5.  ΠΔΡΗΟΡΗΜΟ ΣΧΝ ΓΗΑΓΖΛΧΔΧΝ 
 

ηελ Δπξώπε ζε πνιιέο ρώξεο ππάξρεη εηδηθή λνκνζεζία ε νπνία νξίδεη ηνλ αξηζκό 
αηόκσλ πνπ κπνξνύλ λα δηνξγαλώζνπλ κηα πνξεία, ελώ ζε θάπνηεο ρώξεο ε δηακαξηπξία 
πεξηνξίδεηαη απνθιεηζηηθά ζε κηα ισξίδα ηεο θπθινθνξίαο, ή αθόκα θαη ζην πεδνδξόκην.  
Έηζη ζηηο πόιεηο ηεο Οιιαλδίαο νη πνξείεο αλ δελ πιεξνύλ ηνπο όξνπο πνπ ζέηεη ε 
αζηπλνκία ππόθεηληαη ηελ θαηαζηνιή ελώ ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο, κελ έρνληαο ηε 
καδηθόηεηα γίλνληαη είηε ζηαηηθά ζε πιαηείεο είηε εμ νινθιήξνπ ζην πεδνδξόκην. Απηό ην 
κνληέιν ηζρύεη θαη ζε άιιεο ρώξεο. Σν 2006 ζηε πεξίνδν ησλ κεγάινπ κεγέζνπο  
θνηηεηηθώλ πνξεηώλ, είραλ μεθηλήζεη νη πξώηεο δειώζεηο, ζπγθεθξηκέλα από ηνλ Β. 
Πνιύδσξα ηόηε ππνπξγό Γεκνζίαο Σάμεο, πνπ δεηνύζε λνκνζεζία ιόγσ ησλ 
αλεμέιεγθησλ δηαδειώζεσλ. Μέρξη θαη ζήκεξα, κεηά ηελ εμέγεξζε ηνπ Γεθέκβξε 2008, 
θαη ηνπ μελόθεξηνπ ηξόπνπ δηακαξηπξίαο ησλ Αγαλαθηηζκέλσλ ηνπ πληάγκαηνο θαη 
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άιισλ θεληξηθώλ ζεκείσλ άιισλ πόιεσλ, νδήγεζαλ πνιιά πξόζσπα ηεο πνιηηηθήο 
ζθελήο λα θάλνπλ ιόγσ γηα λέα λνκνζεζία γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ησλ πόιεσλ. 
Αλάκεζα ζε απηνύο ν δήκαξρνο Αζελαίσλ Γ. Κακίλεο αιιά θαη ν Θ. Σδήκεξνο (πξόεδξνο 
ηνπ Γεκηνπξγία Ξαλά!). Απηό είλαη πνπ νδήγεζε θαη ηελ εμνπζία κε ηε κνξθή ηεο 
θπβέξλεζεο ,ηεο δηθαζηηθήο εμνπζίαο αιιά θαη ησλ Μέζσλ Μαδηθήο Δλεκέξσζεο λα 
ζέζνπλ δήηεκα γηα ηελ αλάγθε ηνπ λα γίλνληαη δηαδειώζεηο θαζώο θαη δήηεκα 
πξνηππνπνίεζεο ηνπο.  

Σν πξνεδξηθό δηάηαγκα ζηηο αξρέο Ινύλε ηνπ 2013 ππνγξάθεθε θαη ζηάιζεθε ζην 
πκβνύιην ηεο Δπηθξαηείαο, πξνβιέπνληαο πεξηνξηζκό ησλ δηαδειώζεσλ ζε κέξνο ηνπ 
νδνζηξώκαηνο, αλ απηέο είλαη ηδηαίηεξα κηθξέο ζε ζρέζε κε ηελ θίλεζε ηνπ δξόκνπ. Σελ 
επζύλε γηα ηνλ ραξαθηεξηζκό ζα ηελ έρεη ν εθάζηνηε Αζηπλνκηθόο Γηεπζπληήο ελώ από 
ηνπο πεξηνξηζκνύο εμαηξνύληαη νη ζπλαζξνίζεηο θαη πνξείεο πνπ εμαγγέιινληαη θαη 
δηνξγαλώλνληαη από πνιηηηθά θόκκαηα πνπ εθπξνζσπνύληαη ζηε Βνπιή θαη από 
ηξηηνβάζκηεο ζπλδηθαιηζηηθέο ελώζεηο ή γηα ζπλαζξνίζεηο ηζηνξηθνύ ενξηαζκνύ ή 
επεηεηαθνύ ραξαθηήξα.  

Σα επηρεηξήκαηα πνιιά, εηδηθά κεηά από 4 ρξόληα νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη πνιιά 
θιεηζηά καγαδηά εηδηθά ζην θέληξν ηεο Αζήλαο, ν εκπνξηθόο ζύιινγνο ήηαλ ν πξώηνο πνπ 
ζηήξημε ηνλ Τπνπξγό Γεκόζηαο Σάμεο Ν. Γέλδηα ζρεηηθά κε ηελ λνκνζεηηθή ξύζκηζε γηα 
ην θιείζηκν ηνπ θέληξνπ από ζρεηηθά κηθξέο πνξείεο. Η κείσζε ηεο θίλεζεο εηδηθά ζε 
ηνπξηζηηθέο πεξηνρέο, αιιά θαη ε ζπκθόξεζε ζηε θπθινθνξία ηνπ θέληξνπ είλαη ηα δύν 
βαζηθά επηρεηξήκαηα. ύκθσλα κε έξεπλα ηνπ εκπνξηθνύ ζπιιόγνπ Αζελώλ από έξεπλα 
πνπ νινθιεξώζεθε ηνλ Απξίιην ηνπ 2013 από ην ηκήκα Έξεπλαο θαη Σεθκεξίσζεο ηνπ 
ΔΑ, ε πιεηνλόηεηα ησλ εκπόξσλ ηνπ θέληξνπ ππέδεημαλ σο πξώηε αηηία γηα ηελ πηώζε 
ηνπ ηδίξνπ ηνπο ηηο δηαδειώζεηο, πνπ έρνπλ σο ζπλέπεηα ηνλ απνθιεηζκό ησλ δξόκσλ ηνπ 
θέληξνπ ηεο Αζήλαο (45,7%). Γεύηεξε αηηία, κε πνζνζηό 37,5%, αλαδείρζεθε ε κείσζε 
ηνπ δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο ησλ Διιήλσλ, ελώ ην 16,8% ησλ εξσηεζέλησλ απέδσζε ην 
πξόβιεκα ζην αίζζεκα αλαζθάιεηαο ησλ πνιηηώλ πνπ θηλνύληαη ζηνπο δξόκνπο ηνπ 
θέληξνπ. Σν δείγκα αθνξνύζε 832 ηδηνθηήηεο θαηαζηεκάησλ. 

Παξόια απηά ζρεηηθά κε ηε ζπκθόξεζε θαη ηε θίλεζε ζηηο θεληξηθέο αξηεξίεο, έξεπλα 
ηνπ ζπιιόγνπ Διιήλσλ πγθνηλσληνιόγσλ  πνπ δεκνζηεύηεθε ζηνλ Σύπν έδεημε όηη ε 
θξίζε είλαη ν θύξηνο ιόγνο πνπ ε Αζήλα κεηαηξάπεθε ζε “αλζξώπηλε πόιε”. ύκθσλα κε 
απηή, ε θξίζε αλάγθαζε ηνπο Έιιελεο όρη κόλν λα πεξηνξίζνπλ ηηο κεηαθηλήζεηο ηνπο 
αιιά θαη λα αιιάμνπλ νδηθή ζπκπεξηθνξά. Έηζη ζηηο θύξηεο νδηθέο αξηεξίεο ε θίλεζε 
κεηώζεθε από ην 2009 έσο ην 2012 από 6% κέρξη θαη 16% ελώ ν ρξόλνο θπθινθνξηαθήο 
αηρκήο κεηώζεθε θαηά 60%. 

 Δθηόο από ηε λνκνζεζία, ζεκαληηθή είλαη θαη ε ζπκβνιή ζρεδηαζηηθώλ πξνηάζεσλ 
ζηελ αλαζεκαζηνδόηεζε δξόκσλ θαη πεξηνρώλ πνπ έρνπλ ζπλδεζεί ρξόληα κε αγώλεο. 
Σέηνην παξάδεηγκα δελ είλαη άιιν από ηε λέα πξόηαζε γηα πεδνδξόκεζε ηεο 
παλεπηζηεκίνπ. Πξόθεηηαη γηα έλα δηαγσληζκό ρξεκαηνδνηνύκελν από ην ίδξπκα Χλάζε  
ν νπνίνο έγηλε δηεζλήο θαη πξόηεηλε ηελ πεδνδξόκεζε ηνπ δξόκνπ θαη ηελ ελνπνίεζε 
νπζηαζηηθά ηνπ δξόκνπ από ηελ Οκόλνηα κέρξη θαη ην ύληαγκα. ύκθσλα κε απηή, 
πξνηάζζεηαη κηα λέα θεληξηθόηεηα ζηελ Αζήλα ελώ δίλεηαη έκθαζε ζηελ αύμεζε ησλ 
ηνπξηζηώλ αιιά θαη ζην γεγνλόο όηη κε ηελ πεδνδξόκεζε ζα απμεζεί ε θίλεζε ζηα 
εκπνξηθά θαηαζηήκαηα. Η Παλεπηζηεκίνπ εληνύηνηο δελ είλαη έλαο ηπραίνο δξόκνο. Δίλαη 
βαξηά θνξηηζκέλε κε πνιηηηθό ραξαθηήξα, θαζώο έρεη απνηειέζεη ζθελή θαη αξηεξία ησλ 
κεγαιύηεξσλ δηαδειώζεσλ θαη εμειίμεσλ ζηελ ηζηνξία ηεο Διιάδα. Δίλαη επίζεο θαη  
θύξηα αξηεξία δηέιεπζεο ησλ απηνθηλήησλ από ην θέληξν ηεο Αζήλαο. Σν δήηεκα είλαη όηη 
εθηόο ηνπ όηη πξόθεηηαη γηα δξόκν ήδε ζρεδηαζκέλν σο θύξηα βνπιεβάξην κε επξύρσξα 
πεδνδξόκηα, ζηελ νπζία ε πεδνδξόκεζε ηεο δελ δηεπθνιύλεη ηελ αύμεζε ηεο εκπνξηθήο 
θίλεζεο θαζώο δελ πξόθεηηαη γηα εκπνξηθό δξόκν εμ αξρήο. Δπηπιένλ καθξνπξόζεζκα αλ 

θαη ζεσξεηηθά ζα πξνζειθύζεη επελδύζεηο ζαλ λένο ρώξνο κέζα ζηελ πόιε, ζα 
αλαθέξεηαη πιένλ ζε αλώηεξα ζηξώκαηα ηεο ηάμεο θαη θπξίσο ζα πάςεη λα είλαη ην θύξην 
ζεκείν ζπλάληεζεο αλαηξεπηηθώλ θαη ξηδνζπαζηηθώλ θηλεκάησλ θαη ηδεώλ.  
 
ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 
 

Η είζνδνο ησλ καδώλ ζην πξνζθήλην θαη ε παξνπζία ηνπο ζην επίπεδν ηνπ δξόκνπ 
δεκηνπξγνύλ λέεο ζπλζήθεο γηα ην δεκόζην ρώξν ζηνλ ηζηό ηεο πόιεο. Οδηθά δίθηπα όπσο 
απηά ηεο Παλεπηζηεκίνπ θαη ηεο Πι. πληάγκαηνο θαηαιακβάλνληαη από δηαδεισηέο θαη 
απνηεινύλ πξνέθηαζε ησλ πιαηεηώλ. Σαπηόρξνλα ε πιαηεία δηνγθώλεηαη ζηα κάηηα ηνπ 
θόζκνπ θαη εθηόο από ηνλ θύξην ρώξν ηεο “ζρεδηαζκέλεο” πιαηείαο παίξλεη καδί ηεο θαη 
ηνπο γύξσ δξόκνπο νη νπνίνη αιιάδνπλ ρξήζε θαη ελώλνληαη κε ηε πιαηεία. Από δεκόζηνη 
ρώξνη απιήο θαζεκεξηλήο ζπλάληεζεο, βόιηαο θαη δηαζθέδαζεο κεηαηξέπνληαη ζε ζεκεία 
νξγάλσζεο θαη άζθεζεο πνιηηηθήο θαη δηεθδηθήζεσλ. Γελ είλαη ηπραίν όηη δηάζεκνη 
ηνπξηζηηθνί πξννξηζκνί αιιά θαη ζεκαληηθά θεληξηθά ζεκεία πόιεσλ όπσο ε πιαηεία 
πληάγκαηνο, ή ε πιαηεία Σαμίκ έρνπλ ηαπηηζηεί πεξηζζόηεξν κε ηηο κεγάιεο απεξγίεο θαη 
θηλεηνπνηήζεηο παξά κε ηελ νηθνλνκηθή θαη εκπνξηθή ηνπο δξαζηεξηόηεηα. 

Έλα άιιν βαζηθό ζηνηρείν πνπ πξνθύπηεη είλαη ε αλαδηνξγάλσζε ησλ ρσξηθώλ 
ππνδνκώλ από ηελ εμνπζία σο απνηέιεζκα ηεο αλάγθεο αληηκεηώπηζεο ηεο θξίζεο. Η 
αλαδηνξγάλσζε απηή, εθθξάδεηαη είηε κε ηελ επηζεηηθή αλνηθνδόκεζε θπξίσο πξνο 
όθεινο ηνπ θεθαιαίνπ, θαη θπξίσο κε ηε θαηαπάηεζε θαη ηελ ππέξκεηξε εθκεηάιιεπζε 
ηεο θύζεο. Χο βαζηθό απνηέιεζκα ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο βξίζθεηαη μαλά αληηκέησπε 
κε ην θύκα ησλ δηαδεισηώλ θαη ηηο θηλεηνπνηήζεηο. Σν θαηά πόζν απηέο νη ρσξηθέο 
επεκβάζεηο από ηε πιεπξά ηεο θπξίαξρεο πνιηηηθήο εμνπζίαο ζα πινπνηεζνύλ θξίλεηαη 
μαλά ζην επίπεδν ηνπ ρώξνπ θαη ηδηαίηεξα ηνπ δξόκνπ, κε πην πξόζθαηα παξαδείγκαηα ηηο 
θνπξηέο, ηε Κεξαηέα, θαη ηε Πι. Σαμίκ. Η θπξηαξρία απηή ζην ρώξν έξρεηαη ζηελ νπζία 
λα ακθηζβεηήζεη ηελ ήδε ππάξρνπζα θπξηαξρία από κεξηάο ηεο εμνπζίαο θαη ε κε 
πινπνίεζε ηέηνησλ ρσξηθώλ πξνηάζεσλ ζέηεη ζε θίλδπλν ηε ίδηα ηελ ύπαξμε ηεο 
ηειεπηαίαο.  

Η αλάγθε ηεο εμνπζίαο λα επηβιεζεί κε ηε ςήθηζε ηεο λνκνζεζίαο δείρλεη αθξηβώο 
απηή ηε λέα δπλακηθή ησλ θηλεηνπνηήζεσλ θαη ηειηθά ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ 
πνξεηώλ θαη ησλ δηαδειώζεσλ  ηνπιάρηζηνλ ζε έλα αξρηθό επίπεδν πνπ είλαη ε θπξηαξρία 
ζηε πόιε θαη ε θνηλσληθνπνίεζε ησλ αηηεκάησλ. Η ζπγθαιπκκέλε ξύζκηζε ηνπ ηξόπνπ 
δσήο ησλ καδώλ κέζα από ηε  ζρεδηαζκέλε “νξγάλσζε ηνπ ρώξνπ” ακθηζβεηείηαη ζηε 
πξάμε θαη ν λένο παξαγόκελνο ρώξνο δεκηνπξγεί λέεο δσέο θαη λέεο θαζεκεξηλόηεηεο. ην 
εξώηεκα ηίλνο είλαη ν δξόκνο κπνξνύκε λα απαληήζνπκε απηόο πνπ θαηαθέξλεη θαη 
επηβάιιεηαη ζε απηόλ. Η θπβέξλεζε κε λνκνζεηηθνύο ζρεδηαζκνύο θαη δπλάκεηο 
θαηαζηνιήο ελώ ην θίλεκα κε ηε καδηθόηεηά ηνπ. ε απηό ην ζεκείν κπνξνύκε λα 
αλαθέξνπκε όηη ε νκάδα πνπ επηβάιιεη ηε βνύιεζε ηεο ζην δξόκν, επηβάιιεη ηε βνύιεζε 
ηεο ηαπηόρξνλα ζηε παξαγσγή ρώξνπ, ζηε δηαδηθαζία ηεο πόιεο θαη όρη κόλν. Η ρσξηθή 
παξαγσγή θαζνξίδεηαη ζύκθσλα κε ηηο αλάγθεο (πνπ θσδηθνπνηνύληαη ζε αηηήκαηα) ηνπ 
θόζκνπ πνπ επηβάιιεηαη ζην δξόκν. Απηή ε δηαδηθαζία πέξα από ηηο άκεζεο δηεθδηθήζεηο 
δεκηνπξγεί ην έδαθνο θαη ηε βάζε γηα ηε ζπλνιηθόηεξε ακθηζβήηεζε ηεο θπξίαξρεο 
πνιηηηθήο ελώ κέζσ απηήο ηεο ελαληίσζεο αλνίγεη ε πξννπηηθή γηα ηε παξαγσγή ρσξηθώλ 
ππνδνκώλ ζύκθσλα κε δηαθνξεηηθέο αλάγθεο. 
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άιισλ θεληξηθώλ ζεκείσλ άιισλ πόιεσλ, νδήγεζαλ πνιιά πξόζσπα ηεο πνιηηηθήο 
ζθελήο λα θάλνπλ ιόγσ γηα λέα λνκνζεζία γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ησλ πόιεσλ. 
Αλάκεζα ζε απηνύο ν δήκαξρνο Αζελαίσλ Γ. Κακίλεο αιιά θαη ν Θ. Σδήκεξνο (πξόεδξνο 
ηνπ Γεκηνπξγία Ξαλά!). Απηό είλαη πνπ νδήγεζε θαη ηελ εμνπζία κε ηε κνξθή ηεο 
θπβέξλεζεο ,ηεο δηθαζηηθήο εμνπζίαο αιιά θαη ησλ Μέζσλ Μαδηθήο Δλεκέξσζεο λα 
ζέζνπλ δήηεκα γηα ηελ αλάγθε ηνπ λα γίλνληαη δηαδειώζεηο θαζώο θαη δήηεκα 
πξνηππνπνίεζεο ηνπο.  

Σν πξνεδξηθό δηάηαγκα ζηηο αξρέο Ινύλε ηνπ 2013 ππνγξάθεθε θαη ζηάιζεθε ζην 
πκβνύιην ηεο Δπηθξαηείαο, πξνβιέπνληαο πεξηνξηζκό ησλ δηαδειώζεσλ ζε κέξνο ηνπ 
νδνζηξώκαηνο, αλ απηέο είλαη ηδηαίηεξα κηθξέο ζε ζρέζε κε ηελ θίλεζε ηνπ δξόκνπ. Σελ 
επζύλε γηα ηνλ ραξαθηεξηζκό ζα ηελ έρεη ν εθάζηνηε Αζηπλνκηθόο Γηεπζπληήο ελώ από 
ηνπο πεξηνξηζκνύο εμαηξνύληαη νη ζπλαζξνίζεηο θαη πνξείεο πνπ εμαγγέιινληαη θαη 
δηνξγαλώλνληαη από πνιηηηθά θόκκαηα πνπ εθπξνζσπνύληαη ζηε Βνπιή θαη από 
ηξηηνβάζκηεο ζπλδηθαιηζηηθέο ελώζεηο ή γηα ζπλαζξνίζεηο ηζηνξηθνύ ενξηαζκνύ ή 
επεηεηαθνύ ραξαθηήξα.  

Σα επηρεηξήκαηα πνιιά, εηδηθά κεηά από 4 ρξόληα νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη πνιιά 
θιεηζηά καγαδηά εηδηθά ζην θέληξν ηεο Αζήλαο, ν εκπνξηθόο ζύιινγνο ήηαλ ν πξώηνο πνπ 
ζηήξημε ηνλ Τπνπξγό Γεκόζηαο Σάμεο Ν. Γέλδηα ζρεηηθά κε ηελ λνκνζεηηθή ξύζκηζε γηα 
ην θιείζηκν ηνπ θέληξνπ από ζρεηηθά κηθξέο πνξείεο. Η κείσζε ηεο θίλεζεο εηδηθά ζε 
ηνπξηζηηθέο πεξηνρέο, αιιά θαη ε ζπκθόξεζε ζηε θπθινθνξία ηνπ θέληξνπ είλαη ηα δύν 
βαζηθά επηρεηξήκαηα. ύκθσλα κε έξεπλα ηνπ εκπνξηθνύ ζπιιόγνπ Αζελώλ από έξεπλα 
πνπ νινθιεξώζεθε ηνλ Απξίιην ηνπ 2013 από ην ηκήκα Έξεπλαο θαη Σεθκεξίσζεο ηνπ 
ΔΑ, ε πιεηνλόηεηα ησλ εκπόξσλ ηνπ θέληξνπ ππέδεημαλ σο πξώηε αηηία γηα ηελ πηώζε 
ηνπ ηδίξνπ ηνπο ηηο δηαδειώζεηο, πνπ έρνπλ σο ζπλέπεηα ηνλ απνθιεηζκό ησλ δξόκσλ ηνπ 
θέληξνπ ηεο Αζήλαο (45,7%). Γεύηεξε αηηία, κε πνζνζηό 37,5%, αλαδείρζεθε ε κείσζε 
ηνπ δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο ησλ Διιήλσλ, ελώ ην 16,8% ησλ εξσηεζέλησλ απέδσζε ην 
πξόβιεκα ζην αίζζεκα αλαζθάιεηαο ησλ πνιηηώλ πνπ θηλνύληαη ζηνπο δξόκνπο ηνπ 
θέληξνπ. Σν δείγκα αθνξνύζε 832 ηδηνθηήηεο θαηαζηεκάησλ. 

Παξόια απηά ζρεηηθά κε ηε ζπκθόξεζε θαη ηε θίλεζε ζηηο θεληξηθέο αξηεξίεο, έξεπλα 
ηνπ ζπιιόγνπ Διιήλσλ πγθνηλσληνιόγσλ  πνπ δεκνζηεύηεθε ζηνλ Σύπν έδεημε όηη ε 
θξίζε είλαη ν θύξηνο ιόγνο πνπ ε Αζήλα κεηαηξάπεθε ζε “αλζξώπηλε πόιε”. ύκθσλα κε 
απηή, ε θξίζε αλάγθαζε ηνπο Έιιελεο όρη κόλν λα πεξηνξίζνπλ ηηο κεηαθηλήζεηο ηνπο 
αιιά θαη λα αιιάμνπλ νδηθή ζπκπεξηθνξά. Έηζη ζηηο θύξηεο νδηθέο αξηεξίεο ε θίλεζε 
κεηώζεθε από ην 2009 έσο ην 2012 από 6% κέρξη θαη 16% ελώ ν ρξόλνο θπθινθνξηαθήο 
αηρκήο κεηώζεθε θαηά 60%. 

 Δθηόο από ηε λνκνζεζία, ζεκαληηθή είλαη θαη ε ζπκβνιή ζρεδηαζηηθώλ πξνηάζεσλ 
ζηελ αλαζεκαζηνδόηεζε δξόκσλ θαη πεξηνρώλ πνπ έρνπλ ζπλδεζεί ρξόληα κε αγώλεο. 
Σέηνην παξάδεηγκα δελ είλαη άιιν από ηε λέα πξόηαζε γηα πεδνδξόκεζε ηεο 
παλεπηζηεκίνπ. Πξόθεηηαη γηα έλα δηαγσληζκό ρξεκαηνδνηνύκελν από ην ίδξπκα Χλάζε  
ν νπνίνο έγηλε δηεζλήο θαη πξόηεηλε ηελ πεδνδξόκεζε ηνπ δξόκνπ θαη ηελ ελνπνίεζε 
νπζηαζηηθά ηνπ δξόκνπ από ηελ Οκόλνηα κέρξη θαη ην ύληαγκα. ύκθσλα κε απηή, 
πξνηάζζεηαη κηα λέα θεληξηθόηεηα ζηελ Αζήλα ελώ δίλεηαη έκθαζε ζηελ αύμεζε ησλ 
ηνπξηζηώλ αιιά θαη ζην γεγνλόο όηη κε ηελ πεδνδξόκεζε ζα απμεζεί ε θίλεζε ζηα 
εκπνξηθά θαηαζηήκαηα. Η Παλεπηζηεκίνπ εληνύηνηο δελ είλαη έλαο ηπραίνο δξόκνο. Δίλαη 
βαξηά θνξηηζκέλε κε πνιηηηθό ραξαθηήξα, θαζώο έρεη απνηειέζεη ζθελή θαη αξηεξία ησλ 
κεγαιύηεξσλ δηαδειώζεσλ θαη εμειίμεσλ ζηελ ηζηνξία ηεο Διιάδα. Δίλαη επίζεο θαη  
θύξηα αξηεξία δηέιεπζεο ησλ απηνθηλήησλ από ην θέληξν ηεο Αζήλαο. Σν δήηεκα είλαη όηη 
εθηόο ηνπ όηη πξόθεηηαη γηα δξόκν ήδε ζρεδηαζκέλν σο θύξηα βνπιεβάξην κε επξύρσξα 
πεδνδξόκηα, ζηελ νπζία ε πεδνδξόκεζε ηεο δελ δηεπθνιύλεη ηελ αύμεζε ηεο εκπνξηθήο 
θίλεζεο θαζώο δελ πξόθεηηαη γηα εκπνξηθό δξόκν εμ αξρήο. Δπηπιένλ καθξνπξόζεζκα αλ 

θαη ζεσξεηηθά ζα πξνζειθύζεη επελδύζεηο ζαλ λένο ρώξνο κέζα ζηελ πόιε, ζα 
αλαθέξεηαη πιένλ ζε αλώηεξα ζηξώκαηα ηεο ηάμεο θαη θπξίσο ζα πάςεη λα είλαη ην θύξην 
ζεκείν ζπλάληεζεο αλαηξεπηηθώλ θαη ξηδνζπαζηηθώλ θηλεκάησλ θαη ηδεώλ.  
 
ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 
 

Η είζνδνο ησλ καδώλ ζην πξνζθήλην θαη ε παξνπζία ηνπο ζην επίπεδν ηνπ δξόκνπ 
δεκηνπξγνύλ λέεο ζπλζήθεο γηα ην δεκόζην ρώξν ζηνλ ηζηό ηεο πόιεο. Οδηθά δίθηπα όπσο 
απηά ηεο Παλεπηζηεκίνπ θαη ηεο Πι. πληάγκαηνο θαηαιακβάλνληαη από δηαδεισηέο θαη 
απνηεινύλ πξνέθηαζε ησλ πιαηεηώλ. Σαπηόρξνλα ε πιαηεία δηνγθώλεηαη ζηα κάηηα ηνπ 
θόζκνπ θαη εθηόο από ηνλ θύξην ρώξν ηεο “ζρεδηαζκέλεο” πιαηείαο παίξλεη καδί ηεο θαη 
ηνπο γύξσ δξόκνπο νη νπνίνη αιιάδνπλ ρξήζε θαη ελώλνληαη κε ηε πιαηεία. Από δεκόζηνη 
ρώξνη απιήο θαζεκεξηλήο ζπλάληεζεο, βόιηαο θαη δηαζθέδαζεο κεηαηξέπνληαη ζε ζεκεία 
νξγάλσζεο θαη άζθεζεο πνιηηηθήο θαη δηεθδηθήζεσλ. Γελ είλαη ηπραίν όηη δηάζεκνη 
ηνπξηζηηθνί πξννξηζκνί αιιά θαη ζεκαληηθά θεληξηθά ζεκεία πόιεσλ όπσο ε πιαηεία 
πληάγκαηνο, ή ε πιαηεία Σαμίκ έρνπλ ηαπηηζηεί πεξηζζόηεξν κε ηηο κεγάιεο απεξγίεο θαη 
θηλεηνπνηήζεηο παξά κε ηελ νηθνλνκηθή θαη εκπνξηθή ηνπο δξαζηεξηόηεηα. 

Έλα άιιν βαζηθό ζηνηρείν πνπ πξνθύπηεη είλαη ε αλαδηνξγάλσζε ησλ ρσξηθώλ 
ππνδνκώλ από ηελ εμνπζία σο απνηέιεζκα ηεο αλάγθεο αληηκεηώπηζεο ηεο θξίζεο. Η 
αλαδηνξγάλσζε απηή, εθθξάδεηαη είηε κε ηελ επηζεηηθή αλνηθνδόκεζε θπξίσο πξνο 
όθεινο ηνπ θεθαιαίνπ, θαη θπξίσο κε ηε θαηαπάηεζε θαη ηελ ππέξκεηξε εθκεηάιιεπζε 
ηεο θύζεο. Χο βαζηθό απνηέιεζκα ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο βξίζθεηαη μαλά αληηκέησπε 
κε ην θύκα ησλ δηαδεισηώλ θαη ηηο θηλεηνπνηήζεηο. Σν θαηά πόζν απηέο νη ρσξηθέο 
επεκβάζεηο από ηε πιεπξά ηεο θπξίαξρεο πνιηηηθήο εμνπζίαο ζα πινπνηεζνύλ θξίλεηαη 
μαλά ζην επίπεδν ηνπ ρώξνπ θαη ηδηαίηεξα ηνπ δξόκνπ, κε πην πξόζθαηα παξαδείγκαηα ηηο 
θνπξηέο, ηε Κεξαηέα, θαη ηε Πι. Σαμίκ. Η θπξηαξρία απηή ζην ρώξν έξρεηαη ζηελ νπζία 
λα ακθηζβεηήζεη ηελ ήδε ππάξρνπζα θπξηαξρία από κεξηάο ηεο εμνπζίαο θαη ε κε 
πινπνίεζε ηέηνησλ ρσξηθώλ πξνηάζεσλ ζέηεη ζε θίλδπλν ηε ίδηα ηελ ύπαξμε ηεο 
ηειεπηαίαο.  

Η αλάγθε ηεο εμνπζίαο λα επηβιεζεί κε ηε ςήθηζε ηεο λνκνζεζίαο δείρλεη αθξηβώο 
απηή ηε λέα δπλακηθή ησλ θηλεηνπνηήζεσλ θαη ηειηθά ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ 
πνξεηώλ θαη ησλ δηαδειώζεσλ  ηνπιάρηζηνλ ζε έλα αξρηθό επίπεδν πνπ είλαη ε θπξηαξρία 
ζηε πόιε θαη ε θνηλσληθνπνίεζε ησλ αηηεκάησλ. Η ζπγθαιπκκέλε ξύζκηζε ηνπ ηξόπνπ 
δσήο ησλ καδώλ κέζα από ηε  ζρεδηαζκέλε “νξγάλσζε ηνπ ρώξνπ” ακθηζβεηείηαη ζηε 
πξάμε θαη ν λένο παξαγόκελνο ρώξνο δεκηνπξγεί λέεο δσέο θαη λέεο θαζεκεξηλόηεηεο. ην 
εξώηεκα ηίλνο είλαη ν δξόκνο κπνξνύκε λα απαληήζνπκε απηόο πνπ θαηαθέξλεη θαη 
επηβάιιεηαη ζε απηόλ. Η θπβέξλεζε κε λνκνζεηηθνύο ζρεδηαζκνύο θαη δπλάκεηο 
θαηαζηνιήο ελώ ην θίλεκα κε ηε καδηθόηεηά ηνπ. ε απηό ην ζεκείν κπνξνύκε λα 
αλαθέξνπκε όηη ε νκάδα πνπ επηβάιιεη ηε βνύιεζε ηεο ζην δξόκν, επηβάιιεη ηε βνύιεζε 
ηεο ηαπηόρξνλα ζηε παξαγσγή ρώξνπ, ζηε δηαδηθαζία ηεο πόιεο θαη όρη κόλν. Η ρσξηθή 
παξαγσγή θαζνξίδεηαη ζύκθσλα κε ηηο αλάγθεο (πνπ θσδηθνπνηνύληαη ζε αηηήκαηα) ηνπ 
θόζκνπ πνπ επηβάιιεηαη ζην δξόκν. Απηή ε δηαδηθαζία πέξα από ηηο άκεζεο δηεθδηθήζεηο 
δεκηνπξγεί ην έδαθνο θαη ηε βάζε γηα ηε ζπλνιηθόηεξε ακθηζβήηεζε ηεο θπξίαξρεο 
πνιηηηθήο ελώ κέζσ απηήο ηεο ελαληίσζεο αλνίγεη ε πξννπηηθή γηα ηε παξαγσγή ρσξηθώλ 
ππνδνκώλ ζύκθσλα κε δηαθνξεηηθέο αλάγθεο. 
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ΠΕΡΘΛΗΦΗ 
 

    Τν θαινθαίξη ηνπ 2012 νξγαλψζεθε έλα πεηξακαηηθφ κνληέιν ζπκβίσζεο κε ηίηιν 
«The Off Shore Project» ζε κηα βξαρνλεζίδα πνπ βξίζθεηαη κφιηο 400 κέηξα απφ ηελ 
αθηνγξακκή ηεο Μεζζεληαθήο Μάλεο ζηνλ φξκν ηεο Καξδακχιεο. 31 ζπκκεηέρνληεο 
(θαιιηηέρλεο, αξρηηέθηνλεο, πνιηηηθνί επηζηήκνλεο, θνηλσληνιφγνη, ζενιφγνη θαη 
εθπαηδεπηηθνί) ζπκθψλεζαλ λα παξακείλνπλ γηα 10 εκέξεο πάλσ ζην λεζί. Τελ ζπλνιηθή 
δηνξγάλσζε αλέιαβε ε Οκάδα Φηινπάππνπ πνπ εμαξρήο απνθάζηζε λα κελ θαηεπζχλεη 
ηελ ζπιινγηθή εκπεηξία ζέηνληαο πξναπαηηνχκελα ζρεηηθά κε ηελ πξννπηηθή πινπνίεζεο 
θάζε κνξθήο ή είδνπο έξγνπ, παξά κφλν λα ζπληνλίζεη ηα βαζηθά δεηήκαηα δηαρείξηζεο 
(κεηαθνξέο, πξνκήζεηεο, βαζηθφο εμνπιηζκφο). Βαζηθφ δεηνχκελν ήηαλ λα δηεξεπλεζεί 
θαη λα θαηαζθεπαζηεί ζε ζπκβνιηθφ επίπεδν ελα ηδηφηππν κνληέιν «θνηλνχ βίνπ»  ηφζν 
κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ πάλσ ζην λεζί (ππνδνκέο, ζίηηζε, αλεθνδηαζκνί) φζν θαη 
κέζα απφ ηελ αιιειεπίδξαζε θαη άκεζα εμαξηφκελε ζρέζε κε ην γεηηνληθφ ρσξηφ ηεο 
Καξδακχιεο (νη θάηνηθνη ηνπ ρσξηνχ πξνζέθεξαλ κε ηελ κνξθή ρνξεγίαο πξνκήζεηεο θαη 
πιηθνηερληθή ππνζηήξημε). Τν πείξακα απνηειεί έλα κνληέιν νκθαιηαθήο ζρέζεο, κηα 
ζπλζήθε ππνδνρέα - μεληζηή, έλα δίπνιν ακνηβαίαο απνηθηαθήο ζπλδηαιιαγήο, έλαο 
αληηθαηνπξηζκφο δχν θφζκσλ πνπ ζε πξαγκαηηθή θιίκαθα απέρνπλ ειάρηζηα αιιά ηνπο 
ρσξίδεη κηα επηλνεκέλε απνζηαζηνπνίεζε. Τν project ζην ζχλνιν ηνπ εηθνλνπνηεί κε  
εηθαζηηθφ ιεμηιφγην ηελ εκβέιεηα ησλ πνιηηηθψλ δηαρείξηζεο ζηνλ δεκφζην ρψξν κέζα  
απφ ηελ θαηαζθεπή ελφο πνηεηηθνχ κεραληζκνχ παξαγσγηθήο ιήζεο θαη  
απνζηαζηνπνίεζεο απφ ηνλ ρψξν ηεο θξίζεο. Μέζα απφ θξηηηθή παξαηήξεζε  ησλ 
ζπκπησκάησλ ηεο ζπιινγηθήο εκπεηξίαο, ε «ππφ ζχζηαζε ππεξάθηηα θνηλφηεηα» 
δηαπξαγκαηεχεηαη ζηνραζηηθά ηνλ δίαπιν κε ηελ αληίπεξα ελδνρψξα. 

 
Λεξειρ κλειδια: ζςμβίωζη, αποικία, κοινόηηηα, ζηόσορ, νηζί. 
 
 
 1. ΕΘΑΓΧΓΗ-  Η ΕΠΘΛΟΓΗ ΣΟΤ  ΝΗΘΟΤ 
 

 Έλα απφ ηα βαζηθφηεξα δεηήκαηα πνπ επεξέαζε ε νηθνλνκηθφ-θνηλσληθή θξίζε ησλ 
ηειεπηαίσλ εηψλ είλαη ε δηαηάξαμε ηεο έλλνηαο ησλ «δηαθνπψλ». Ζ απνκάθξπλζε σο 
κεραληζκφο «απνζηαζηνπνίεζεο» ζπλδπάδεη ηε κεηαβάζε ζε ηφπνπο θαη ξπζκνχο καθξηά 
απφ ηηο πηέζεηο θαη ηνπο θαλφλεο ιεηηνπξγίαο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο. Βαζηθέο ςπρνινγηθέο 
κεηαβιεηέο πνπ επεξεάδνπλ ηελ ζηάζε ησλ δηαθνπψλ είλαη ε πξνζκνλή, ε εκπεηξία θαη νη 
αλακλήζεηο κε ζηφρν λα κεηαβιεζεί γηα έλα ρξνληθφ δηάζηεκα ν ηξφπνο δσήο, λα 
μεθνπξαζηεί ην κπαιφ θαη ην ζψκα θαη γεληθφηεξα λα δηαθνξνπνηεζεί νηηδήπνηε 
επαλαιακβαλφκελα ζχλεζεο πξνθαιεί εμάληιεζε θαη θφξηηζε. Ζ ζπλερήο αχμεζε ηνπ 
νηθνλνκηθνχ θφζηνπο απηήο ηεο δηαδηθαζίαο (μελνδνρεία, κεηαθηλήζεηο, θαγεηφ, 
δηαζθέδαζε) ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ εμαζιίσζε ηνπ κέζνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ νδεγεί 
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νινέλα θαη πεξηζζφηεξα άηνκα φισλ ησλ ειηθηψλ ζε κηα ζεηξά απηνζρεδηαζκψλ κέζα 
απφ ηνλ εληνπηζκφ ελαιιαθηηθψλ ηφπσλ θαη ηξφπσλ «απφδξαζεο».  

Ζ ζέαζε ηνπ κηθξνχ αθαηνίθεηνπ λεζηνχ πνπ βξίζθεηαη απέλαληη απφ ηελ Καξδακχιε 
- ελφο εμαηξεηηθά θπζηθνχ θάιινπο θαη ζπλάκα αθξηβνζψξεηνπ ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ 
- απνηέιεζε ηελ πξφθαζε γηα ηελ δηνξγάλσζε ηνπ πξνθείκελνπ εηθαζηηθνχ ζρεδηάζκαηνο. 
Ο ζπγθεθξηκέλνο ηφπνο ζε πξψην επίπεδν δηαηεξεί φια ηα εηδπιιηαθά ραξαθηεξηζηηθά 
ηνπ ηδαληθνχ πξννξηζκνχ γηα δηαθνπέο αιιά θαη ηαπηνρξφλσο ελζαξθψλεη κηα ζεηξά απφ 
εμαηξεηηθά ζεκαληηθέο έλλνηεο.  Όπσο αλαθέξεη ζην θείκελν ηνπ ν Ν.Η. Τεξδφγινπ κε 
αθνξκή ην έξγν ηνπ Π. Φαλδξή «Εήηεκα Πίζηεο», «ε εξσηνπνίεζε ηνπ θαληαζηαθνχ 
λεζηνχ σο ην ππέξηαην θαηαθχγην. Δθεί πνπ δελ ππάξρνπλ ίρλε αλζξψπηλσλ πξάμεσλ 
νχηε θαηνηθεκέλεο πφιεηο, νχηε νξγαλσκέλνη, ηδαληθνί θνηλσληθνί ζεζκνί. Κπξηαξρεί ε 
εξεκηά ηεο γεο. Με κία ζρεδφλ αδηαπέξαζηε απηάξθεηα πνπ δελ ππαθνχεη ζε θαλέλαλ 
αλζξψπηλν ππνινγηζκφ». Σχκθσλα κε ηνλ  Martin Heidegger: ε έξεκε γε απνξξίπηεη 
θάζε δηείζδπζε κέζα ηεο. Καζηζηά θαηαζηξνθηθή θάζε απιψο αξηζκεηηθή ελφριεζε. 
Αθφκα θαη εάλ απηή ε ελφριεζε παίξλεη ηελ επίθαζε κίαο θπξηαξρίαο θαη κίαο πξνφδνπ 
έηζη θαζψο αληηθεηκελνπνηείηαη ε θχζε ηερλνινγηθά θαη επηζηεκνληθά, απηή ε θπξηαξρία 
παξακέλεη κία αδπλακία ηεο ζέιεζεο. Τν ελ ιφγσ λεζί νξηνζεηείηαη σο έλαο ρψξνο 
«ζρεηηθά» απνκνλσκέλνο θαζψο γηα ηελ πξφζβαζε ηνπ επηβάιιεηαη, αθελφο ε 
δηακεζνιάβεζε κηάο «κπεηηθήο πινθήο» (ν φξνο επηηειεζηηθή δηαδξνκή ρξεζηκνπνηείηαη 
ζην island built event, 2007 ησλ Αληνλά-Ωξαηφπνπινπ) θαη αθεηέξνπ  βξίζθεηαη ηφζν 
θνληά ζηελ μεξά ψζηε λα δηαηεξεί ηνλ πδάηηλν απνθιεηζκφ ζην ειάρηζην. Μηά 
γεσνινγηθή ηδηαηηεξφηεηα πνπ δηαπξαγκαηεχεηαη δηζηαθηηθά ηελ ζρέζε «αληίπαινπ 
δένπο» κε ηελ μεξά. Ζ παξαηήξεζε απηή ζπλνδεχεη ηελ ππφζεζε (Φ. Φάξε 2003)  κηαο 
ζχκπησζεο αληηζέησλ (coincidentia oppositorum) φρη σο έλαο νξηζκφο ηεο απηνλνκίαο σο 
κέξνο ηνπ θπζηθνχ ηνπίνπ (landscape) αιιά σο έλα ζχλνιν ηξφπσλ κε ηνπο νπνίνπο απηφ 
ζπλδέεηαη κε ηελ δηάρπζε ηεο πφιεο ζην ηνπίν.    

  Ζ λήζνο Μεξφπε (ην φλνκα ηεο Πιεηάδαο, απνδίδεηαη ζηνλ Παπζαλία θαη πξνέξρεηαη 
απφ ην κφξνο = ζάλαηνο) είλαη θαηλνκεληθά έλαο έξεκνο ηφπνο, απφθνζκνο, αθηιφμελνο. 
Ζ θχζε εδψ, κέζα απφ ηελ Φατληεγθεξηαλή «απφιπηε εηεξφηεηα», έρεη ιπηξσζεί απφ 
θάζε πνιηηηζκηθφ ίρλνο, κηα άδεηα, αθεκέλα άγνλε ισξίδα γεο πνπ νπδέπνηε έρεη 
επηζεκαλζεί νξνζεκηαθά σο ρψξνο ελδηαθέξνληνο γηα επίζθεςε, παξά κφλν γηα ηελ 
ηέιεζε παλπγεξηθήο ιεηηνπξγίαο θάζε 23ε Απγνχζηνπ ζηνλ κηθξφ λαφ (θηίζκα ηνπ 18νπ 
αηψλα)  θαηά ηελ ενξηή ηεο Απφδνζεο ηεο Κνηκήζεσο ηεο Θενηφθνπ. Τν λεζί ππφθεηηαη 
ζε ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο, γεγνλφο πνπ ζπλεγφξεζε θαζνξηζηηθά ζηελ δηαηήξεζε ηεο 
κέρξη ζήκεξα κε νηθηζηηθήο εθκεηάιιεπζεο, αθεξαηφηεηαο θαη θπζηθήο ηνπ πξνζηαζίαο. 
Ζ άκεζε αδεηνδφηεζε γηα παξακνλή εθεί απφ ηνλ ηδηνθηήηε ζσξάθηζε ηε λνκηθή 
θαηνρχξσζε πνπ ρξεηαδφηαλ ε δηνξγαλσηηθή νκάδα έλαληη ηεο θξαηηθήο απαγφξεπζεο γηα 
ειεχζεξε θαηαζθήλσζε ζηνλ αηγηαιφ (free camping).  

  Ζ ηνπηθή θνηλσλία ζηελ αληίπεξα αθηή - ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηεο νπνίαο απνηεινχλ 
επηρεηξεκαηίεο μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ θαη ππεξεζηψλ εζηίαζεο - θάησ απφ ην πξίζκα 
ηνπ θαιιηηερληθνχ εμσηηζκνχ θαη ηνπ παγθφζκηα εθαξκφζηκνπ κνληέινπ ηνπ 
«εμεπγεληζκνχ» (gentrification), ππνζέηνληαο πσο έλα ηέηνην «θαιιηηερληθφ δξψκελν» ζα 
ηνλψζεη ην πνιηηηζηηθφ επίπεδν ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο αγθάιηαζαλ έλζεξκα ηελ ηδέα κηα 
“αιιφθνηε νκάδα”  λα παξακείλεη γηα 10 εκέξεο ζην λεζάθη θαη λα θάλνπλ ηα “δηθά” 
ηνπο. Ζ άκεζε ρνξεγία κηα ζεηξά παξνρψλ πνπ ζα εμαζθάιηδαλ φια ηα απαξαίηεηα 
εθφδηα γηα ηελ νκαιή δηαβίσζε ηεο νκάδαο, απάιιαμε ην project απφ ηηο αλάγθεο θαη 
«ελνρέο» επηβησηηζκνχ. Ο ζρεκαηηζκφο απηνχ ηνπ πιαηζίνπ εγθαζίδξπζε έλα πξψην 
επίπεδν ζρέζεο/γεηηνλίαο κεηαμχ ππεξάθηηαο δψλεο θαη ελδνρψξαο θαη ελεξγνπνίεζε 
άκεζα ηελ πνιηηηζκηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηηο δχν νκάδεο, ελψ ζπλάκα δηέγξαςε απφ ην 
ιεμηιφγην θηλεκαηνγξαθηθνχο φξνπο φπσο survivors, lost, ηερλεηφο πξσηνγνληζκφο ή 
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ξνβηλζσληζκφο. Με βάζε απηά ηα δεδνκέλα ε αλαρψξεζε γηα ην λεζί ήηαλ πιένλ θαζφια 
ηαθηνπνηεκέλε κε κνλαδηθφ εξψηεκα ηελ ζαθή δηαηχπσζε ηνπ δηιήκκαηνο «ηη  πάκε λα 
θάλνπκε εθεί;».  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 1. Αεξνθσηνγξαθία ηεο λήζνπ Μεξφπεο (επγεληθή παξαρψξεζε Γ. Γηαλλαθέαο) 
 
 
2. Η  Α-ΣΟΥΘΑ Χ ΜΗΥΑΝΘΜΟ ΑΝΑΖΗΣΗΗ ΣΟΤ ΤΜΒΑΝΣΟ  
 
    Ζ ζπλεηδεηή έιιεηςε ζηφρνπ απνηέιεζε ηνλ αλαζηνραζηηθφ ππιψλα 
επαλαπξνζδηνξηζκνχ ηνπ ζπλφινπ ησλ πξαθηηθψλ θαη δηαλνεηηθψλ δεηεκάησλ πνπ  
ζπγθξφηεζαλ ην project, αιιά θπξίσο απνηέιεζε ην γελεζηνπξγφ ζπζηαηηθφ παξαγσγήο 
ηνπ «είδνπο» ησλ «θνηλψλ» ηνπ «εθεί» φζν θαη ηα «data» ηνπ «κεηά». Ζ ζθελνζεηεκέλε 
αζηνρία, ν κε  ππαξθηφο ζηφρνο, ζησπειά  ζπλεγφξεζε ζηελ δηεχξπλζε ηνπ πεδίνπ πνπ 
ηειηθά θαιχπηεη ην ελ ιφγσ πείξακα. Ζ αδπλακία εμαγσγήο ζπγθεθξηκέλσλ θαη 
επηζθαιψλ απνηειεζκάησλ θαζψο θαη θάζε πινπνηεκέλσλ εθαξκνγψλ, ζα κπνξνχζε λα 
ην θαηαηάζζεη ζε κηα θαηεγνξία δνθηκίνπ «αλνηρηήο πεγήο» (open source data base). Μηα 
ζπζζσξεπηηθή πιαηθφξκα απνξηψλ θαη παξαηεξήζεσλ κε δπλαηφηεηεο επξείαο 
απνθσδηθνπνηήζεκεο έθηαζεο θαζψο ηα ηεθκήξηα πνπ ζπιιέρζεζαλ - θπξίσο εηεξνγελέο 
ςεθηαθφ πιηθφ, θαη κηα καγηά «ζπγθινληζηηθψλ εκπεηξίσλ» - ζρεκαηίδνπλ  έλα αλνηρηφ 
αξρείν κε πνιιαπιέο ζθελνζεηηθέο δπλαηφηεηεο θαη πνιχηξνπε πξνζέγγηζε. Ζ παξαδνρή 
απηή άιισζηε επηβεβαηψλεηαη ζηηο δεκνζηεχεηο θαη ην πιήζνο εξκελεηψλ πνπ 
αθνινχζεζαλ ην πείξακα φηαλ παξνπζηάζηεθαλ δεκφζηα ηα πξψηα βηληενζθνπεκέλα 
ληνθνπκέληα, κε θπξηφηεξε απηή ηνπ Κ. Σηαθπιάθε, επηκειεηή ηεο έθζεζεο «ζηα φξηα 
ηνπ καδί» ην 2012 ζηελ Άκθηζζα. Ζ πξνβιεκαηηθή ηεο  ελ ιφγσ ζεψξεζεο επηρεηξεί λα 
θαηαγξάςεη θαη λα αλαδείμεη κηα νξηζκέλε «απνηπρία» ηεο ελζσκάησζεο ζηελ θνηλφηεηα 
ή ηε ζπιινγηθφηεηα θαη ηνπο ιφγνπο κηαο πάληα κεξηθήο «απνηπρίαο», πνπ είλαη φκσο θαη 
κηα κεξηθή «επηηπρία». Ο ίδηνο επηιέγεη ηελ νμχηεηα ηεο ιέμεο «απνηπρία» σο έλα 
γεληθεπκέλν ζχκπησκα ψζηε λα ππνγξακκίζεη, πξνηίζησο, ηηο θαζφινπ αζήκαληεο 
ζπκηθέο ζπλέπεηεο ηεο ζπιινγηθνπνίεζεο ηεο δσήο. Ζ «θπξηαξρία ηεο απξαμίαο» σο 
απνηπρία – φπσο απηή αλαγλψζηεθε απφ ηνλ ίδην σο ε έθβαζε ηνπ project -  εκκέλεη κφλν 
ζε κηα θαηλνκεληθή πξψηε αλάγλσζε θαζψο θαηά ηελ γλψκε κνπ απηφ πνπ επί ηεο νπζίαο 
δηαπξαγκαηεχεηαη ε εκπεηξία ηνπ λεζηνχ είλαη ε ζπγθξφηεζε ελφο δνθηκίνπ ηνπ ιάζνπο 
(trial and error) θαη νρη κηα δνθηκαζία πξνο θάπνηα ηειενινγηθή κνξθή εθπιήξσζεο 
(επηηπρήο ή κε).  
    Τν project ζην ζχλνιν ηνπ πξνζπάζεζε ηδηνζπγθξαζηαθά λα πξναζπίζεη ηελ «άξλεζε 
ηεο απηήο πινπνίεζεο» ψζηε λα αθνπγθξαζηεί θάζε ελδερνκεληθφηεηα, λα 
παξεξκελεπζνχλ νξηζκνί ψζηε λα πνιιαπιαζηαζηνχλ ηα ζεκεία εζηίαζεο. Δίλαη 
ηεξάζηηνο ν αξηζκφο αληίζηνηρσλ δηνξγαλψζεσλ (projects ή residencies) ζηνλ παγθφζκην 
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ρψξν (αλαθέξσ ελδεηθηηθά: Fernando Garcia- Dory, Department of Islands, 2009, Andrea 
Zittel, Indy Island, 2010, The Nauru Project, 2007), φπνπ παξαγσγηθέο δπλάκεηο 
«ζπλεξγνχλ» ζε ηνπνζεζίεο κε ελδηαθέξνλ, ζε εξείπηα, ζε πεξηνρέο κε ηδηαίηεξα 
ραξαθηεξηζηηθά, κε ζηφρν λα θαηαζθεπαζηνχλ εηθαζηηθέο αλαπαξαζηάζεηο (commissions) 
ή παξαδείγκαηα νπηνπίαο αλαθνξηθά κε ηελ ηδηνκνξθία θαη ην ηζηνξηθφ πεξηερφκελν ηεο 
εθάζηνηε ηνπνζεζίαο. Απηφ πνπ δηαθνξνπνηεί δξαζηηθά ηελ πξνθείκελε δηνξγάλσζε είλαη 
πσο ζηελ ππφζεζε εξγαζίαο ηεο, δελ ζσξαθίζηεθε έλα ζχζηεκα,  αιιά δηεθδηθήζεθε ε 
εξκελεία ηνπ σο πξαθηηθή. 

Ζ ακεραλία θαη αλνκνηνγέλεηα σο πξνο ηελ ηδηφηεηα, ειηθία θαη ζπλάθεηα ζηε ζχλζεζε 
ησλ 31 ζπκκεηερφλησλ, πξάγκαηη, θάλεθε εμαξρήο ηφζν ζηηο δηνξγαλσηηθέο ζπλαληήζεηο 
πνπ έγηλαλ πξηλ ηελ αλαρψξεζε φζν θαη θαηά ηελ απνβίβαζε ζην λεζί. Ο ηξφπνο 
επηινγήο ηνπ αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ έγηλε κε απφιπηα ηπραία θξηηήξηα - ν θαζέλαο απιά 
ην πξφηεηλε ζε θνληηλνχο ηνπ θίινπο ή γλσζηνχο πηζηεχνληαο πσο ζα ζπκβάιιεη έηζη ζηελ 
νκαιφηεξε  δηεμαγσγή ηνπ project - αληηθαηνπηξίδνληαο ηελ εηεξνγέλεηα ησλ κεραληζκψλ 
ζπλάζξνηζεο, ζπζπείξσζεο θαη ζπκπφξεπζεο ηνπ ειιεληθνχ Κφζκνπ ηεο Τέρλεο (Art 
World). Γηθιείδα αζθαιείαο ν κνλαδηθφο θαλφλαο πνπ είρε απφ ηελ αξρή ηεζεί ψζηε λα 
κελ κπνξεί θαλείο λα απνρσξήζεη εθηφο γηά ιφγνπο έθηαθηεο αλάγθεο. Ο πεξηνξηζηηθφο 
θαλφλαο δελ θαηαπαηήζεθε ζπκβάιινληαο έηζη θαζνξηζηηθά ζηελ δχκσζε ηεο νκάδαο 
θαζψο ήηαλ ην κνλαδηθφ αληηζηαζκηζηηθφ κέηξν ζε ζηηγκέο πνπ εμσγελείο παξάγνληεο 
θηλδχλεπζε λα απνδηνξγαλψζνπλ ηελ ζπλνρή θαη θαηά ζπλέπεηα ηελ ζπγθέληξσζε ησλ 
ζπκκεηερφλησλ.  

   Ζ Οκάδα Φηινπάππνπ πνπ νξγάλσζε θαη είλαη ηψξα ππεχζπλε λα δηαρεηξηζηεί ηα 
απνηειέζκαηα ηνπ project κε βάζε ηελ θαηαζηαηηθή ηεο δηαθχξεμε ιεηηνπξγεί σο: «κηα 
αλνηρηά δηακνξθσκέλε θαιιηηερληθή ζπιινγηθφηεηα πνπ ιεηηνπξγεί κε ηεξαξρηθά, ζηε 
βάζε ηεο απηνδηνξγάλσζεο κε ηηο δξάζεηο ηεο λα είλαη απνηέιεζκα ελφο ζπλφινπ 
εζεινχζησλ κε ακνηβφκελσλ παξά κφλν ζπλεξγαηηθψλ πξνζπαζεηψλ, πνιπάξηζκσλ 
απηνδηεπζπλφκελσλ αλζξψπσλ, πνπ εξγάδνληαη ηζφηηκα απφ θνηλνχ, ρσξίο 
ζπγθεληξσηηθή νξγάλσζε ή εγεζία, ρσξίο επίζεκα θαη ζηαζεξά κέιε, κε θαζνδήγεζε 
κφλν απφ ηελ πξνζσπηθή ζπλείδεζε, ή απφ απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη κέζσ αλνηρηψλ 
ζπδεηήζεσλ κεηαμχ ησλ εθάζηνηε ζπκκεηερφλησλ». Ζ Οκάδα Φηινπάππνπ απέθπγε ηνλ 
ξφιν ηνπ θαζνδεγεηή θαη δηαηήξεζε ηελ πάγηα ζηξαηεγηθή ηνπ «θαηεβαίλνπκε ηελ 
ξεκαηηά θαη βιέπνπκε» ρσξίο λα πξνβεί ζε έλαλ εθ πξσηκίνπ νινθιεξσκέλν ζρεδηαζκφ 
θαη θαηάζεζε ζαθψλ πξναπαηηνχκελσλ. Όζνλ αθνξά ηελ δνκή θαη ηελ γεληθή 
θαηεχζπλζε ηεο επηθείκελεο δηνξγάλσζεο αλέκελε θαξηεξηθά ηηο αλαηξνπέο πνπ 
αλακθηζβήηεηα ζα αληηκεηψπηδε κηα ηέηνηα άκβιπλζε. Οπδέπνηε παξαρσξήζεθαλ ξφινη 
θαη επζχλεο, απνθεχρζεθε θάζε είδνπο ηεξαξρηθήο δηαζηξσκάησζεο. Κάζε ππεξεζία θαη 
εξγαζία γηα πξαθηηθά δεηήκαηα επηιχνληαλ ή δηεθπεξαηψλνληαλ κε απφιπην εζεινληηζκφ 
ρσξίο θακία αίζζεζε ππνρξεσηηθνχ εμαλαγθαζκνχ.   

Με βάζε απηφ ην ηδηφκνξθν νκαδηθφ ζρήκα, ν φξνο «απηνδηνξγαλσκέλε θνηλφηεηα» 
πνπ εμαξρήο απαζρφιεζε ηε ζπδήηεζε θαη αξγφηεξα ζεζπίζηεθε σο ε βαζηθή 
αλαγθαηφηεηα γηα λα νκνγελνπνηεζεί ε ζχλζεζε θαη λα θαηαιήμεη ζε θάπνηα «ζπιινγηθή» 
ζπκθσλία, κεηαηέζεθε ζε κηα απνζπαζκαηηθή απνθσδηθνπνίεζε ζπκβάλησλ «φπνπ ην 
νληνινγηθφ πεδίν λα απν-νινπνηείηαη ή λα παξακέλεη ζε αδηέμνδν» (Βadieu 2007). Τν 
πιήζνο ησλ ππφ εμέηαζε ζπκβάλησλ κπνξεί λα ρσξηζηεί ζρεκαηηθά ζε 3 θαηεγνξίεο:   

α. Ζ εληξνπία ηεο ζπκβίσζεο: Ζ παξακνλή ζην λεζί θιηκαθψζεθε κέζα απφ κηά ζεηξά 
επηηειέζεσλ φπσο θνηλά γεχκαηα, κεηαθνξά, απνζήθεπζε θαη πξνζηαζία ησλ 
πξνκεζεηψλ. Κνκβηθφ ζεκείν απνηέιεζε, ε νξηνζέηεζε θαη ν ζρεκαηηζκφο ελφο ρψξνπ 
ζπλάζξνηζεο πνπ νλνκάζηεθε «πιαηεία». Σηελ πεξηνρή απηή εθηπιίρηεθαλ κηα ζεηξά  
επηθνηλσληαθέο «δνθηκαζίεο δεκνθξαηίαο». Τα «θνηλά» ησλ Hardt θαη Negri, φπσο 
ππνζηεξίδεη ν Α. Κηνππθηνιήο θαη ηα θνηλά νξηζκέλσλ ηνπιάρηζηνλ απφ ηηο θαιιηηερληθέο 
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θνιιεθηίβεο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηελ Διιάδα, «φρη απιψο δελ 
έρνπλ ζρέζε κε ηηο πξνθαπηηαιηζηηθέο ή θαζηζηηθέο θιεηζηέο, αξκνληθέο, νξγαληθέο, 
ηεξαξρηθέο θαη εγεηνθεληξηθέο θνηλφηεηεο αιιά αγσλίδνληαη λα ζπζηαζνχλ σο ην αθξηβψο 
αληίζεηφ ηνπο». Βαζηθφ δεηνχκελν ζηελ βάζε κηαο ηέηνηαο πνιηηηθήο ζηάζεο απνηέιεζε 
κέζα απφ ηνλ δηάινγν θαη ηελ αληαιιαγή απφςεσλ ην «πιήζνο» λα θαηαζθεπάζεη έλα 
«είδνο» ζπκβησηηθήο  κεζνδνινγίαο θέξλνληαο θάζε ζηηγκή ζην ηξαπέδη ησλ ζπδεηήζεσλ 
ηελ αληηπαξάζεζε ζρεηηθά κε ηελ ζπλερή απξαμία, εθηεηακέλε αλαβιεηηθφηεηα θαη 
αδηάθνπε θξηηηθή δηεξψηεζε ηεο επηθείκελεο ρξήζεο θαη πινπνίεζεο θάζε πξνηεηλφκελεο 
κνξθήο έξγνπ θαη πνιχ πεξηζζφηεξν ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ νξίσλ «ζπκπφξεπζεο». Ζ 
αδπλακία θαηαζθεπήο  «θνηλνηηθήο ππνδνκήο» πνπ ζα ππφθεηηαη ζε έλα δνκεκέλν 
πιαίζην ψζηε λα θηινμελήζεη ηελ εηεξφηεηα, αιιά θαη λα εμππεξεηήζεη κηα εληαία 
ιεηηνπξγία ζπξξηθλψζεθε ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνθαλψλ αλαγθαηνηήησλ ηνπ βίνπ, 
θάπνηα πεξηνξηζκέλα ζπκκεηνρηθά project θαη κία αγσληψδε πξνζπάζεηα νξγάλσζεο ηεο 
«παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο». Ζ «ζπλχπαξμε» θιηκαθψζεθε ρσξίο κηα νκφθσλε ζχκπλνηα 
ή θάπνηα θαηαιπηηθή απφθαζε γηα ην ηη ηειηθά ρξεηαδφκαζηε θαη πσο θάζε παξαγφκελν 
πξντφλ ζα ζπκβάιιεη ζηελ ηζρπξνπνίεζε κηαο «άπνςεο» έλαληη ηνπ επηθίλδπλνπ φξνπ 
«θνηλφηεηα». Τν ζχκπησκα απηφ πνπ εληνπίδεηαη απφ ηνλ Zizek σο «θφβνο ηνπ Πιεζίνλ» 
δηαθξίλεη ηελ έθηαζε ηεο απφζηαζεο κεηαμχ ησλ φξσλ «ζπλεξγαζία» έλαληη 
«ζχκπξαμεο». (cooperation- collaboration, Paul Mattessich 2005). Ζ αδπλακία 
θαηαλφεζεο ησλ δηαθνξψλ απηνχ ηνπ δηπφινπ θαηνλνκάδεη ηνπο ξεηνχο ζπκβνιηθνχο 
θαλφλεο πνπ ξπζκίδνπλ ηελ θνηλσληθή αιιεινεπίδξαζε, ζεκαηνδνηεί επίζεο ηνλ 
πεξίπινθν ηζηφ ησλ άγξαθσλ «άξξεησλ» θαλφλσλ πνπ παξάγνπλ κε ηελ ζεηξά ηνπο θάζε 
δπζκνξθία ζηελ ζπκβίσζε, αιιά θαη  απνηειεί ηνλ βαζηθφηεξν παξάγνληα πνπ εληζρχεη 
ηελ αλεζπραζηηθή εγγχηεηα (Αξηηλφο 2010).  

β. Ζ ζπκθηιίσζε κε ηνλ ηφπν: Ζ ηδηαηηεξφηεηα ηνπ εδάθνπο, νη θιηκαηνινγηθέο 
ζπλζήθεο ξαζηψλεο ζε ζπλδπαζκφ κε ην κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα παξακνλήο εθεί 
θαηάθεξαλ ηειηθά λα ζπλζέζνπλ φπσο ραξαθηεξίδεη ν Π. Βηξηιηφ κηα «γεινηνγξαθηθή 
ιαηξεία ηεο αλσκαιίαο», ηεο κε θαλνληθφηεηαο, πνπ δηαθνξνπνηεί ραξαθηεξηζηηθά ηελ 
κπζηθή «αίγιε ηεο ζπληξνθηθφηεηαο». Ο βξεηαλφο ηζηνξηθφο Άληνλπ Μπιάλη ππνζηεξίδεη 
πσο αλ βαιζνχκε λα δνχκε θάζε πξαθηηθή ζηνλ δεκφζην ρψξν πξψηα απ' φια σο κία 
«θνηλσληθή δηεθδίθεζε» αλαπφθεπθηα εθπίπηνπκε ζηελ θελάθε ηεο θαηψηεξεο 
θαηάζηαζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ρεηξσλαθηηθά θαη ησλ ζπληερληαθψλ ηνπο παξαδφζεσλ θαη 
θαη’ επέθηαζε επηβεβαηψλεη ηνλ δηζηαγκφ γηα θάζε κνξθή πινκνξθηζκνχ. Ζ πξνζκνλή 
γηα «παξαγσγή ελφο θνηλνχ έξγνπ» πνπ ζα πξνέθππηε κέζα απφ δεκνθξαηηθέο θαηαζέζεηο 
θαη ηζφηηκεο πξνζθνξέο σο κηα πξνζεισκέλε επηθάλεηα εξγαζίαο θαηέιεμε ζε έλα 
αλππφζηαην «ίρλνο». Ζ «θαηνίθεζε» σο πνιηηηζηηθφ ίρλνο «θαηάθηεζεο» θαη 
θαη’επέθηαζε κηα κνξθή  νξγαλσκέλνπ ζρεδηαζκνχ ζηελ πξνθείκελε πεξίπησζε εκκέλεη 
ζηελ ζθαίξα ηνπ ζπκβνιηθνχ, θαζψο κηιάκε γηα κηα εμαηξεηηθά εθήκεξε ζπλζήθε κε 
απφιπηα ζαζξφ ππφβαζξν θαη ππνβνεζνχκελεο ππνδνκέο. Σηελ εξψηεζε "ηη θάλνπκε;"  
έξρεηαη λα πξνζηεζεί ην δίιεκκα «ηη δηαθνξνπνηεί ην project απφ έλα θνηλφηππν 
camping;» Σην ζεκείν απηφ παξαζέησ έλα απφζπαζκα απφ ην θείκελν ηνπ Α. Αξηηλνχ 
πνπ πεξηγξάθεη κε ραξαθηεξηζηηθή δηεηζδπηηθφηεηα ηνλ αληίζηνηρν «δηζηαγκφ ηεο 
θαηνίθεζεο». «Δίλαη εδψ φκσο πνπ εγείξεηαη θαη ε εηεξνηνπία κηαο θαληαζηαθήο 
δηαθπγήο, απηφ ην κεηά-λεσηεξηθφ θαληαζηαθφ ηεο θαιχβαο. Γηαηί ην θπζηθφ δελ ππάξρεη, 
δελ ππήξρε πνηέ. Ζ “θχζε” δελ είλαη θπζηθή, είλαη Ηζηνξηθή, κηα πνιηηηζκηθή θαηαζθεπή, 
θαη έηζη έλα πεδίν αλνηρηφ ζηε λνεκαηνδφηεζή ηνπ, ζηελ ηνπνγξάθεζή ηνπ ζην 
πεξηβάιινλ ηεο δηαιεθηηθήο. Σηε ζχγρξνλε επνρή, ην νηθνινγηθφ δήηεκα καο θέξλεη 
αληηκέησπνπο, εθ λένπ, κ' απηφ ην αλνηθηφ εξψηεκα. (.....) .Τν «θαηνηθψ» πνπ θαιείηαη λα 
ζηεγάζεη απζεληηθά ηελ αλεζηηφηεηα ηνπ αλζξψπνπ αιιά θαη λα εηνηκάζεη ηνλ έλνηθν ηνπ 
θαη γηα απηή ηελ αδχλαηε δεμίσζε ηνπ Άιινπ».  Ζ ηρλειάηεζε κέζα απφ ηελ 
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αθεγεκαηηθή πινθή ηνπ ρψξνπ (θπζηθνχ θαη ηερλεηνχ) εγείξεη κε βάζε φζα 
πξναλέθεξζεθαλ ηελ πξννπηηθή κεηαθνξάο ηεο έλλνηαο ηνπ ηφπνπ ζε εθείλε ηνπ πεδίνπ 
(Bourdieu 2006). Ο παξαιεξεκαηηθφο ραξαθηήξαο θάζε κηάο απφ απηέο ηηο δνθηκαζίεο 
ζρεηηθά κε ηελ αληθαλφηεηα αθηέξσζεο ζηελ ζπιινγηθή εκπεηξία είλαη απηφο πνπ 
ζπζθνηίδεη αιιά θαη πνπ, ηαπηφρξνλα, ακβιχλεη ηελ αθήγεζε ηνπ. Κάζε θνηλσληθή ζρέζε 
άιισζηε, σο ηεθκήξην παξέκβαζεο ζηνλ ηφπν, αληηζηέθεηαη ζηελ αθήγεζε θαζψο 
ζπλερψο δηαθφπηεηαη απφ απηφ πνπ ν Foucault ραξαθηεξίδεη σο «ζχληξνθν» απφ ηα 
πξψηα ζεκεία πνπ δηαθξίλεηαη ε νληνινγηθή αιιεινεπηθάιπςε. Κάζε κνξθή 
παξεκβαηηθφηεηαο ζπλεγνξεί απξνθάιππηα ζηελ απνθαιππηηθφηεηα ησλ ζεκείσλ θαη 
αλαπφθεπθηα ζπκβάιιεη ζηελ αληηθεηκελνπνίεζε ηεο αιήζεηαο πνπ πεξηβάιιεη θάζε 
κνξθή «απφθαζεο». Ζ εηιηθξίλεηα κε ηελ νπνία θιηκαθψζεθε ε ζπγθεθξηκέλε 
«αδπλακία» φπσο ραξαθηεξηζηηθά ιέεη ν Zizek, είλαη ε αλαπαξάζηαζε ηεο αληηθεηκεληθήο  
αλαθξίβεηαο, ε ζχγρπζή ηεο, ε έιιεηςε ηεο ζπλνρήο ηεο, απηή ε αθεξεκέλε καηηά πνπ δελ 
παξαδίδεηαη ζηελ επηηαθηηθφηεηα ηεο θαηαλφεζήο ηεο, αιιά ελδίδεη ζηελ απξνζδηνξηζηία 
ηεο. Ζ πινθή ηεο ζπκβίσζεο δηακνξθψζεθε κέζα απφ κηά ζεηξά ζπλεηδεηψλ 
«αλαζηνιψλ» πνπ ζηελ πνξεία εκπινχηηζαλ αιιά θαη δηεχξελαλ ηελ αξρηθή πξνζκνλή 
κηαο απινπζηεπηηθήο επηζπκίαο γηα δηαθνπέο ζπλεγνξψληαο ηειηθά φπσο ζεκεηψλεη ν Κ. 
Φξηζηφπνπινο: ζηελ παξαγσγή κηαο ζεηξάο αλαπαξαζηάζεσλ ζρεηηθά κε ηελ βίσζε ελφο 
εκκελνχο «ζθεληθνχ», ελφο θνηλνχ ρψξνπ, πάλσ ζηνλ νπνίν, ε ππφ ζχζηαζε 
ζπιινγηθφηεηα, ζα «παίμεη» ηνλ εαπηφ ηεο. Οη ζπκκεηέρνληεο θιήζεθαλ λα 
ζπλδηακνξθψζνπλ έλα «ηδηφηππν» ζελάξην, λα ην ζθελνζεηήζνπλ ζπιινγηθά θαη λα 
ππνδπζνχλ ηνπο ήξσέο ηνπ πνπ δελ ήηαλ άιινη απφ ηνπο ίδηνπο. 

γ. Ζ αιιειεπίδξαζε κε ηελ αληίπεξα φρζε: Σην ρσξηφ ηεο Καξδακχιεο ηελ ηειεπηαία 
δεθαεηία έρνπλ δηνξγαλσζεί κηα ζεηξά  εηθαζηηθψλ εθζέζεσλ θαη project (Ανηίζηποθη 
Επιλογή 2006, επηκέιεηα: Λ. Τζίθνπηα, Εκ-Πομπή 2007, επηκέιεηα: Μ. Λαγνχ, Θεμιηή 
Καηοσή 2010, δηνξγάλσζε: Θ. Εαθεηξφπνπινο). Μέζα απφ απηέο ηηο δηνξγαλψζεηο, 
θάηνηθνη θαη επηζθέπηεο - κηαο εμαηξεηηθά ζπληεξεηηθήο επηθξάηεηαο - ήξζαλ ζε επαθή γηα 
πξψηε θνξά κε ην πνιπεπίπεδν πεξηερφκελν, ηελ ηξνπηθφηεηα αλάγλσζεο θαη εξκελείαο 
ησλ έξγσλ ζχγρξνλεο Τέρλεο. Τν off shore project απνηέιεζε γηα ηελ ηνπηθή θνηλσλία κηα 
αθφκα πξφθιεζε θαζψο δελ έδσζε ηελ επθαηξία ζηνλ ζεαηή γηα απφιαπζε ή 
πξνβιεκαηηζκφ κπξνζηά ζε «έξγα» αιιά θαηέδεημε κηα «ζηάζε θνηλνηηθήο ζπλείδεζεο» 
έλαληη ηεο θαιιηηερληθήο πξαθηηθήο. Όπσο πνιχ εχζηνρα αλαθέξεη ε Φ. Σγνπξνκχηε: «Ζ 
επίδξαζε ηεο θαιιηηερληθήο πξαθηηθήο, ζην πάγην πιέγκα ζπζρεηηζκψλ πνπ δηαθξίλεη ζε 
κεγάιν βαζκφ ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο, ελδέρεηαη λα ιεηηνπξγήζεη σο κεραληζκφο ζηήξημεο 
κηαο ηέηνηαο ζπλείδεζεο, αλαζχξνληαο παξαζηάζεηο, ελψ ηαπηφρξνλα σζεί πξνο κηα 
θξηηηθή ζεψξεζε ησλ ίδησλ ησλ παγησκέλσλ ζπκπεξηθνξψλ». Ζ δηακνλή ζην λεζί 
πηνζεηήζεθε θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο θαη επζχο ακέζσο εθηηκήζεθε σο κηα  αλαθιαζηηθή 
πξνζέγγηζε «αμηνπνίεζεο ηνπ παξαηεκέλνπ». Κάζε κνξθή επηθνηλσλίαο ζπζηήζεθε κε 
δηκεξέο κέιεκα, ηελ άκηιια θαη αιιεινεμάξηεζε ζηελ βάζε κηαο ζπλερνχο 
αληαιιαμηκφηεηαο. Τν «πνηεηηθφ ζρήκα» πνπ παξάγεη απηή ε ζπκβνιηθή απφζηαζε σο 
ζεκείν ζχδεπμεο πνιιαπιψλ επηπέδσλ αιιειεπίδξαζεο δελ εκπίπηεη κνλαδηθά ζηελ 
απαξίζκεζε ηνπ «είδνπο» πξνηφλησλ πνπ αληαιιάζζνληαη αιιά πξσηίζησο ζηηγκαηίδεη 
θαη θαζνλνκάδεη ηελ «ηάμε» επζχλεο θαη ζπλέπεηαο πνπ δηαηεξεί ν έλαο έλαληη ηνπ άιινπ. 
Τν θπξίαξρν ζχκπησκα ηεο νκθαιηαθήο ζρέζεο  κπνξεί ηψξα λα δηαγλσζηεί κε γλψκνλα 
κηα δηαξθή αγσλία γηα «πιήξσζε ησλ εηδηθψλ αλαγθψλ». Ωο «αλνηρηφο δίαπινο» κπνξεί 
ηειηθά λα ζεσξεζεί ε θαηαζθεπή ελφο απφ θνηλνχ κεραληζκνχ κφριεπζεο ψζηε αθελφο ε 
ππαξθηή θνηλφηεηα λα αληηκεησπίζεη ηελ θιεηζηνθνβία ηεο θαη αθεηέξνπ ε ππφ ζχζηαζε 
ζπιινγηθφηεηα λα αλαθαιχςεη ή λα πξνζδηνξίζεη ηελ ηαπηφηεηα ηεο.    
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3. ΣΟ ΤΜΠΕΡΑΜΑ ΣΗ Α-ΣΟΥΘΑ Χ ΜΘΑ ΓΕΝΘΚΕΤΜΕΝΗ 
ΑΠΑΝΣΗΗ ΣΗΝ ΚΡΘΗ 
 
     Τν πξνθείκελν παξάδεηγκα σο κηα αλαινγία  θαη κεηαθνξά ηεο ζρέζεο αλάκκεζα ζηνλ 
«λεζησηηθφ κηθξφθνζκν» θαη ζηνλ πνιπδηάζηαην «επεηξσηηθφ θφζκν» ηεο ζχγρξνλεο 
νηθνλνκηθήο θξίζεο έγηλε ε αθνξκή γηα ηελ θαηαγξαθή κηαο ζεηξάο πξνβιεκαηηζκψλ. 
Απηνί αθνξνχλ ηελ επξχηεξε ζθαίξα εκπινθήο ηεο θαιιηηερληθήο πξαθηηθήο ζηελ 
ζπγθξφηεζε ελλαιαθηηθψλ κνξθψλ θνηλνηηθήο νξγάλσζεο ζηελ ηξέρνπζα θνηλσληθή 
θξίζε. Ζ θαηαζθεπή «θνηλνηηθήο απηνλνκίαο» κέζα απφ έλαλ κεραληζκφ απηνξγάλσζεο, 
ζχκθσλα κε ην γεληθφ πιαίζην ηνπ ζηνραζκνχ ηνπ Καζηνξηάδε, είλαη ε ζπλεηδεηνπνίεζε 
ηεο απηνζέζκηζεο ηεο θνηλσλίαο, σο απνθιεηζηηθφ απνηέιεζκα ηεο δηθήο ηεο ζέιεζεο θαη 
δξάζεο. O ζρεκαηηζκφο ελφο δπλεηηθνχ κνληέινπ παξάζεζεο δχν θνηλσληψλ, ππαξθηήο-
θαηαζθεπαζκέλεο, δεκηνπξγεί ηελ δπλαηφηεηα γηά κηά αλαινγηθή επαιήζεπζε ηνπ 
ζπλφινπ ησλ κεραληζκψλ θνηλνηηθήο απηνξγάλσζεο. Ζ θξηηηθή πνπ κπνξεί λα αζθεζεί 
ζην πιαίζην απηήο ηεο  δηπνιηθήο ζεψξεζεο, θαιείηαη, λα θαηαηάμεη ηα επίπεδα ηεο δψζαο 
ζπλζήθεο.  
     Μέζα απφ απηή ηεο επηλνεκέλε ζπκβίσζε δηαθξίζεθαλ ηα εηδηθά επηκέξνπο ζπζηαηηθά 
πνπ ζπγθξνηνχλ ηνλ φξν «θνηλφηεηα» ελψ ηαπηφρξνλα επηζεκάλζεθαλ νη θίλδπλνη πνπ 
ειινρεχνπλ ζην εζσηεξηθφ ηεο ζχλζεζήο ηεο. Τν «είδνο έξγνπ» πνπ παξήρζε απνηειεί 
κηα παξάζεζε ζπκβάλησλ πνπ μεδηπιψλνπλ κηα βηνγξαθηθή αθήγεζε ζπκπφξεπζεο. Απηή 
ζηεξίδεηαη ζηελ βάζε ηεο αιιεινεμάξηεζεο θαη απνηειεί έηζη έλα είδνο εθαξκφζηκνπ 
ππνδείγκαηνο παξαγσγηθήο αληαιιαμηκφηεηαο. Εεηήκαηα πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ 
απηνλνκία θαη εηεξνλνκία ηνπ θαιιηηερληθνχ πεδίνπ φπσο ε πνιππάζεηα θαη δπζθακςία 
ηεο ζπιινγηθφηεηαο θαηάδεημαλ ηελ πνιπζεκία θαη ηνλ πνιπδηάζηαην ραξαθηήξα πνπ έρεη 
θάζε κνξθή ζρεδηαζκνχ κε βάζε ηελ ζπιινγηθή εκπεηξία. Ζ έιεηςε  πξνκειεηεκέλνπ 
ζηφρνπ (α-ζηνρία) εγθαζίδξπζε έλα κνληέιν ζθαηξηθήο επνπηείαο πνπ δελ εκκέλεη ζε κηα 
γξακκηθή παξαγσγή αιιά ζε κία αλνηρηή δηαδηθαζία επαλαπξνζδηνξηζκνχ ηεο 
θνηλσληθήο επζχλεο ηεο θαιιηηερληθήο πξαθηηθήο. Καηά ζπλέπεηα ζπκβάιιεη ζηελ ζπλερή 
δηεχξπλζε ησλ παξακέηξσλ πνπ ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππ’ φςηλ ζε θάζε κνξθή 
αληίζηνηρσλ θαιιηηερληθψλ ζρεδηαζκάησλ.  
     Ο ζχγρξνλνο ηερλνθξαηηθφο πνιηηηζκφο θαηαζηξψλεη ζηφρνπο θαη ζεζκίδεη δνκέο κε 
ηελ πξννπηηθή αλάθακςεο πνπ ζα μαλαβάιινπλ ηελ ρψξα ζε πνξεία αλάπηπμεο. Ζ 
απφθαζε γηα ζπκβνιηθή απνζηαζηνπνίεζε ζπγθξνηεί κηα ζπλεηδεηή αληίδξαζε άξα κηα 
πνιηηεηαθή ζηάζε πνπ δηαθφπηεη ζεκηηά θάζε ζρέζε κε ην εηδηθφ γηα λα πηζαλνινγήζεη ην 
ηδαληθφ θαη γεληθφ. Τν πείξακα πξνζπάζεζε λα θαηαηάμεη ηα επηκέξνπο ζπζηαηηθά πνπ ην 
ζπγθξνηνχλ ψζηε λα πξνζθέξεη έδαθνο γηά ηελ κεηαθνξά λνεκαηηθψλ πεξηνρψλ ζε έλαλ 
επξχηεξν ρψξν κειέηεο. «Τν πξνηέξεκα είλαη φηη εδξαηψλεη ηε ξεηνξηθή ζε κηα νληφηεηα 
επεπίθνξε ζην λα ππνζηεξίμεη ηε θηινδνμία ηεο πιήξνπο απαξίζκεζεο θαη ηεο 
ζπζηεκαηηθήο θαηάηαμεο (.....), απηφ ην ζρήκα κπνξεί λα θξαηήζεη ηνλ αξρηηεθηνληθφ ηνπ 
ξφιν, επεηδή έρεη ην ίδην εχξνο κε ην ιφγν ελ γέλεη» (Ricoeur, 1998). Τν πείξακα σο 
παξάδεηγκα αλαζεσξεί ηηο αλζξσπνινγηθέο θαηαβνιέο ηεο ζχγρξνλεο ειιεληθήο 
ηδηνζπγθξαζίαο κέζα απφ κηά «δεθηηθή εηξσλεία» (Τδηξηδηιάθεο Γ. 2013), θαζψο δηαηεξεί 
αλνηρηά πξνο επεμεξγαζία ηα φξηα ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ ζρεκαηίδνληαο έηζη έλα 
πνιπζεκαζηνινγηθφ εθηφπηζκα.  
     Ζ ζπλεηζθνξά ηνπ project δελ εκκέλεη ζε κηα πνιηηηζηηθή θαηάζεζε πεξηνξηζκέλεο 
έθηαζεο αιιά πξνηίζεηαη λα ραξάμεη ζπκκαρίεο, λα αθππλίζεη ηελ ζπζηνιή κηαο θιεηζηήο 
θνηλσλίαο θαη λα θαηαδείμεη κέζα απφ έλαλ ηδηφηππν ηξφπν δσήο πηζαλέο κεζφδνπο 
επέθηαζεο ηεο θνηλσληθήο θαη πνιηηηζηηθήο ζπζπείξσζεο αλνίγνληαο έηζη πξννπηηθέο θαη 
άκβιπλζε ησλ απαηηήζεσλ πνπ ζπγθξνηνχλ θάζε επηθείκελε δηνξγάλσζε. Τν λεζί δελ 
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επηβαξχλζεθε κε παξεκβάζεηο αιιά ζεκαηνδνηήζεθε σο έλαο ρψξνο κε ζπζζσξεπκέλεο 
κλήκεο θαζψο αλέιαβε λα θηινμελίζεη ηελ νξνζεκηαθά εθήκεξε, θνηλνβηαθή εκπεηξία 
βίσζεο ηνπ. Γηαηππψζεθαλ έηζη, νη πξνυπνζέζεηο κεηαηξνπήο ελφο ηφπνπ ζε 
«παξαηεξεηήξην» ρσξίο λα ππνθηλείηαη ή λα κεζνδεχεηαη κηα ρσξνηαμηθή αλάπηπμε. 
Δπηπιένλ επηζεκάλζεθε κηά κεηαβνιή ηνπ ξφινπ ηεο θηινμελίαο σο κία ηδηφηππε 
κεζνδνινγία θνηλσληθήο κέξηκλαο κηάο θνηλφηεηαο γηά κηά Άιιε. Κπξίσο φκσο  
πηνζεηήζεθε έλα είδνο «ηδηφκνξθνπ ηνπξίζηα» πνπ ζπκκεηέρεη σο δηεξεπλεηηθή νληφηεηα 
ζε έλα ζπκβνιηθφ κνληέιν εζσηεξηθνχ απνηθηζκνχ. Απηή ε νληφηεηα πξνηείλεηαη ελ 
θαηαθιείδη σο κηά βηψζηκε εθδνρή ηεο θαιιηηερληθήο πξαθηηθήο ηδίσο ηελ ζηηγκή ηεο 
θξίζεο. 
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ΠΕΡΘΛΗΨΗ 

ηελ παξνχζα αλαθνίλσζε πξφθεηηαη λα παξνπζηαζηνχλ ηα ζπκπεξάζκαηα κηαο 
εζλνγξαθηθήο κειέηεο πνπ έγηλε ην θαινθαίξη ηνπ 2012 ζηε πεξηνρή ηνπ παιηνχ 
δεκαξρείνπ ζην θέληξν ηεο Θεζζαινλίθεο. Ζ έξεπλα είρε  σο ζηφρν λα αλαδείμεη ην πσο  
αιιειεπηδξνχλ ζην πνιηηηζκηθφ, θνηλσληθφ θαη νηθνλνκηθφ ζπκθξαδφκελν άλζξσπνη θαη 
πιηθά πξάγκαηα εληφο ελφο ζαθψο νξηνζεηεκέλνπ πνιηηηζκηθά ρψξνπ. ην πιαίζην ηεο 
ζεκαηηθήο ηνπ ζπλεδξίνπ «εξείπηα ηεο αλάπηπμεο» ζα αλαιπζεί ε ζρέζε ησλ ‘άδεησλ’ πηα  
πιηθνηήησλ κε ηα αλζξψπηλα ππνθείκελα ηεο έξεπλαο θαη πσο ηα ‘θνπθάξηα’ απηψλ ησλ 
άιινηε ζεκαληηθψλ θηηζκάησλ ζπκβάιινπλ ζηελ θαηαζθεπή ελφο πεξηβάιινληνο πνπ 
ηειεί  ηνπιάρηζηνλ γηα ηα ππνθείκελα ζε θξίζε. Με ηνλ φξν ‘άδεηνο’ πεξηγξάθεηαη ηφζν ε 
θπξηνιεθηηθή εθθέλσζε ελφο θηηξίνπ φζν θαη ε πξνζπάζεηα απνζχλδεζεο ηνπ απφ ην 
πξφζθαην παξειζφλ ηνπ. Ωο ‘άδεηεο’ πιηθφηεηεο ραξαθηεξίδνληαη άδεηα θηίξηα πνπ 
απνηεινχλ δείθηεο ζπγθεθξηκέλσλ πνιηηηζκηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ λνεκαηνδνηήζεσλ, 
φπσο ην Καξαβάλ ζεξάη ζηε ζπκβνιή ησλ νδψλ Βεληδέινπ θαη Δγλαηίαο πνπ θηινμέλεζε 
απφ ηε δεθαεηία ηνπ ’50 ην δεκαξρείν ηεο πφιεο, ην ηέκελνο  «Hamza Bey» πνπ είλαη 
γλσζηφ θαη σο ζηλεκά «Αιθαδάξ», ε θιηληθή Αλδξεάδε ζηε ζπκβνιή ησλ νδψλ 
Βεληδέινπ θαη Σνζίηζα θαζψο θαη πιήζνο θαηαζηεκάησλ θαη δηαηεξεηέσλ θαηνηθηψλ πνπ 
δελ ρξεζηκνπνηνχληαη πηα. Σα ‘άδεηα’ απηά πιηθά πξάγκαηα ππξνδνηνχλ αιιαγέο ζην 
ηξφπν πξφζιεςεο θαη ρξήζεο ηνπ άιινηε νηθείνπ ρψξνπ. Σα  αλζξψπηλα ππνθείκελα απφ 
ηελ άιιε θαίλεηαη λα ληψζνπλ επίζεο ‘εγθαηαιεηκκέλα’ θαη ‘παξεθκαζκέλα’, αλήκπνξα 
λα αληηκεησπίζνπλ κηα ζεηξά εζσηεξηθψλ θξίζεσλ ελ κέζσ κηαο γεληθφηεξεο θξίζεο πνπ 
απεηιεί ηελ θαζεκεξηλφηεηά θαη ηελ ‘θαληαζηαθή’ ηνπιάρηζηνλ πξηλ ηελ νηθνλνκηθή 
θξίζε αλνδηθή θνηλσληθή θηλεηηθφηεηα ηνπο. ην πιαίζην ηεο ακθίδξνκεο δξάζεο θαη 
δηακφξθσζεο πιηθψλ θαη αλζξψπηλσλ ππνθεηκέλσλ είλαη αλάγθε ζηε παξνχζα 
αλαθνίλσζε λα εζηηάζεη θαλείο θαη ζηηο ίδηεο ηηο κηθξνηζηνξίεο ησλ πιεξνθνξεηψλ 
πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζεη ηηο πξνζπάζεηεο ηνπο λα επηβηψζνπλ ζην πιαίζην ελφο 
αληαγσληζηηθνχ θαπηηαιηζηηθνχ πεξηβάιινληνο. 

‘Λέξειρ κλειδιά’ , υλικόηηηα, ανηικειμενοποίηζη, δίκηυα, υλικά, δραζηικόηηηα 

 

ηελ πφιε ηεο Θεζζαινλίθεο ηα ηειεπηαία ρξφληα παξαηεξείηαη έληνλα ην θαηλφκελν 
ηεο εγθαηάιεηςεο ρψξσλ, θαηαζηεκάησλ θαζψο θαη θαηνηθηψλ ην νπνίν απνδίδεηαη ζπρλά 
ηφζν απφ ηνλ ηχπν φζν θαη απφ ηνπο πνιίηεο ζηηο θαζεκεξηλέο ηνπο ζπδεηήζεηο ζηελ 
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νηθνλνκηθή θξίζε απφ ηελ νπνία πιήηηεηαη ε ρψξα. ηελ εηζήγεζε απηή ζα πξνζπαζήζσ 
λα παξνπζηάζσ εηθφλεο εγθαηάιεηςεο πνπ δελ ζρεηίδνληαη απαξαίηεηα κε ηελ παξνχζα 
νηθνλνκηθή θαηάζηαζε κε ηελ έλλνηα πσο ρξνληθά δελ ζπλδένληαη κε απηή. Ωζηφζν 
ζπλδηαιέγνληαη θαη δηαληηδξνχλ κε ηηο εηθφλεο ηεο θξίζεο ζηελ πεξηνρή πνπ κειεηάκε 
δεκηνπξγψληαο έλα ζχλζεην ‘πιέγκα’ δηεπαθψλ θαη ζρέζεσλ ην νπνίν εκπνδίδεη ηνλ 
εθάζηνηε εμσηεξηθφ παξαηεξεηή λα αληηιεθζεί ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν παιαηφηεξα 
γεγνλφηα δηακνξθψλνπλ ην παξφλ αλεμάξηεηα απφ ηελ ζαθψο θαθή νηθνλνκηθή 
ζπγθπξία. Ο ζηφρνο είλαη λα αλαδείμνπκε ηηο βαζχηεξεο αηηίεο γηα ηηο πνιιαπιέο εηθφλεο 
‘θξίζεο’ πνπ εθπέκπεη ε πεξηνρή θαη παξάιιεια ζε απηφ λα ζθεθηνχκε ηηο ζπλέπεηεο πνπ 
έρνπλ νη εηθφλεο απηέο σο πιηθή αλαπαξάζηαζε ηεο παξαθκήο ζηε ιεηηνπξγία ηνπ δηθηχνπ 
πνπ κειεηάκε. 1  

Ζ εζλνγξαθηθή έξεπλα πνπ έγηλε ην θαινθαίξη ηνπ 2012 ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ 
παιαηνχ δεκαξρείνπ ηεο πφιεο μεθίλεζε κε αθνξκή ηελ πξφηαζε κηαο νκάδαο 
αξρηηεθηφλσλ πνπ επηζπκνχζε λα πξνηείλεη έλα ζρεδηαζκφ πνπ ζα ιάκβαλε ππφςε ηηο 
κηθξνηζηνξίεο ησλ αλζξψπσλ ηεο πεξηνρήο θαη ηηο πνιιαπιέο εηθφλεο ηνπ βησκέλνπ 
ρψξνπ φπσο ηνλ έδεζαλ νη πιεξνθνξεηέο καο. Ζ αλάγθε γηα αλαζρεδηαζκφ ηεο πεξηνρήο 
ζηεξίδνληαλ θπξίσο ζηελ έληνλε δηακαξηπξία θαηνίθσλ θαη θαηαζηεκαηαξρψλ πνπ 
πξνεηδνπνηνχζαλ γηα ζεκάδηα εγθαηάιεηςεο θαη εξήκσζεο ηεο πεξηνρήο  ζε ζπλδπαζκφ 
κε ηελ εηθφλα πνιιψλ «πξαγκάησλ»2 πνπ έκνηαδαλ άδεηα θαη απξνζπέιαζηα πηα ζε 
θείλνπο πνπ θάπνηε ηα ρξεζηκνπνηνχζαλ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο έγηλε πξνζπάζεηα 
λα αληρλεπηνχλ νη ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη δηαρξνληθά κέζα ζην ρψξν, επηηξέπνληαο 
καο κία αδξνκεξή ηρλειάηεζε ησλ ηξφπσλ κε ηνπο νπνίνπο απηέο βηψλνληαη θαη 
επεξεάδνπλ ηειηθά ηνπο εθάζηνηε δξψληεο, ιακβάλνληαο ππφςε πσο ε εηθφλα ηνπ ρψξνπ 
είλαη απιά ε ζπλέπεηα ζπγθεθξηκέλσλ πξαθηηθψλ ζηα πιαίζηα πνιιψλ ακθίδξνκσλ 
δξάζεσλ κέζα ζην ρψξν. Πέξα απφ ηα πξάγκαηα πνπ εκθαλψο κνηάδεη λα παίξλνπλ ην 
δξφκν ηεο πιήξνπο εγθαηάιεηςεο ή αθφκα θαη ηεο αιιαγήο ζηε ρξήζε ηνπο εμαηηίαο ηεο 
νηθνλνκηθήο θξίζεο ε παξνπζία καο ζην πεδίν επέηξεςε ζηνλ λα αληηιεθζνχκε ηελ ίδηα 
ηε δηαδηθαζία απνξχζκηζεο ελφο ρψξνπ ζε ζρέζε πάληα κε ηελ θαλνληθφηεηα πνπ φξηδαλ 
νη δπλάκεηο ηεο πεξηνρήο ζηελ πξνεγνχκελε, πξν-εγθαηάιεηςεο θάζε ηεο. Γαλείδνκαη 
                                                           
1 ηελ ζπγθεθξηκέλε εηζήγεζε πξνζεγγίδσ ην δήηεκα ηεο εγθαηάιεηςεο θαη ηεο κεηαηξνπήο 
πξαγκάησλ  ζε άρξεζηα αληηθείκελα- εξείπηα , άδεηα πιηθά θαη ηελ επίδξαζε πνπ απηά έρνπλ ζηνλ 
επξχηεξν ρψξν θαη ηδηαίηεξα ζηνπο αλζξψπνπο ρξεζηκνπνηψληαο σο ζεσξεηηθά εξγαιεία 
αλζξσπνινγηθέο θαη θηινζνθηθέο κειέηεο πνπ εξεπλνχλ ην δήηεκα ηεο δξαζηηθφηεηαο εληφο 
δηθηχσλ. πγθεθξηκέλα δαλείδνκαη ηελ επηρεηξεκαηνινγία ηνπ  Daniel Miller πέξη πιηθφηεηαο, 
πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζσ ηνλ πιηθφ θφζκν κέζα ζην επξχηεξν πνιηηηζκηθφ  ηνπ πιαίζην θαη απφ 
ηελ άιιε ιακβάλσ ππφςε κνπ θαη ηελ θξηηηθή ηνπ Tim Ingold , ηνπ Carl Knappet , θαη ηνπ 
Λάκπξνπ Μαιαθνχξε ζρεηηθά κε ηε δξαζηηθφηεηα (agency)  πνπ αλαπηχζζεηαη ζηελ δηεπαθή 
πιηθψλ πξαγκάησλ θαη αλζξψπσλ θαη ηδηαίηεξα ηελ ηδέα ηνπ Tim Ingold πεξί πιέγκαηνο 
(Meshwork) σο έλα θνπβάξη απφ γξακκέο δσήο πνπ κε θάπνηνλ ηξφπν κπιέθνληαη κεηαμχ ηνπο 
επεξεάδνληαο ηελ κία ή ηελ άιιε εμέιημε ζηε δσή ηνπ εθάζηνηε δηθηχνπ αλαθνξάο. 
2 Δδψ ρξεζηκνπνηνχκε ηνλ φξν «πξάγκαηα» κεηαθξάδνληαο ηνλ φξν  «things» ζε αληηδηαζηνιή κε 
ηνλ φξν «object». Ζ ζπγθεθξηκέλε νληνινγηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηνπο δχν φξνπο  πνπ βαζίδεηαη 
ζηελ ρεγθειηαλή ηδέα πσο ηα πξάγκαηα βξίζθνληαη ζε ζπλερή ξνή θαη εμέιημε ελψ ηα αληηθείκελα 
είλαη ζηαζεξά θαη ακεηάβιεηα κε ζπγθεθξηκέλν πεξηερφκελν θαη ζεκαζία, απαζρφιεζε ην έξγν 
πνιιψλ δηαλνεηψλ πνπ αζρνινχληαη κε ηελ κειέηε ηεο «πιηθφηεηαο»,  ηελ «δξαζηηθφηεηα ησλ 
πιηθψλ» αιιά θαη ηνλ «πιηθφ πνιηηηζκφ» (βι. Knappet, C.  2008: 143-145, Ingold, T. 2012 
41:435-37) 
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ζεσξεηηθά ζε απηφ ην ζεκείν ζηνηρεία απφ ηελ αλάιπζε ηνπ Tim Edensor ζρεηηθά κε 
πξάγκαηα πνπ γίλνληαη εξείπηα θαη ηη ζεκαίλεη πηα απηή ε εμέιημε γηα ηα ίδηα ηα 
πξάγκαηα. χκθσλα ινηπφλ κε ηνλ Edensor φια ηα πξάγκαηα ζην ρψξν εμππεξεηνχλ ηελ 
θαλνληθφηεηα ελφο δηθηχνπ αλαθνξάο, φηαλ φκσο ηνκείο/κέξε ηνπ δηθηχνπ απηνχ 
εγθαηαιείπνληαη, απεηιείηαη ε πξνυπάξρνπζα ηάμε θαη ζηαζεξφηεηα θαζψο ηα πξάγκαηα 
πνπ εγθαηαιείπνληαη παχνπλ λα έρνπλ ηνλ ξφιν πνπ είραλ πξηλ. Ζ πξνεγνχκελε ζρεδφλ 
απηνλφεηε ζεκαζία ηνπο ζην ρψξν εμαθαλίδεηαη κε απνηέιεζκα απηφ λα πξνθαιεί 
κεγάιε ακεραλία ηδηαίηεξα ζε κία θαπηηαιηζηηθή θνηλσλία πνπ παξάγεη δηαξθψο πιεζψξα 
πξαγκάησλ επηδηψθνληαο ζπλερψο ηελ θαηαλάισζε ηνπο κε ζηφρν ηελ κεγαιχηεξε 
δπλαηή αχμεζε θαη πνιιαπιαζηαζκφ ηνπ θέξδνπο. ην πιαίζην απηήο ηεο ινγηθήο 
νηηδήπνηε παιηφ θξνληίδεη  ν θαπηηαιηζκφο κέζα απφ ηνπο δηθνχο ηνπ κεραληζκνχο λα ην 
θαζηζηά άρξεζην θαη πεξηηηφ (Edensor, T. 2005 10: 311-14).  

ηε πεξηνρή ηνπ παιηνχ εκπνξηθνχ θέληξνπ ηεο Θεζζαινλίθεο πνπ πεξηθιείεηαη απφ 
ηηο νδνχο Δγλαηία, Ίσλνο Γξαγνχκε, Οιχκπνπ, Υαιθέσλ θαη Μαθεδνληθήο Ακχλεο ε 
έξεπλα αλέδεημε πιεζψξα πξνβιεκαηηθψλ θαη αηθλίδηα δηαθεθνκκέλσλ ζρέζεσλ εληφο 
ηνπ πεδίνπ γεγνλφο πνπ φπσο θαίλεηαη απνξπζκίδεη ζπλνιηθά ηε πεξηνρή ηα ηειεπηαία 
ρξφληα θαη ηδηαίηεξα ελ κέζσ νηθνλνκηθήο θξίζεο κνηάδεη αδχλαην λα βξεζνχλ 
θαηλνχξγηεο ηζνξξνπίεο. Δζηηάδνληαο ζε ηξία ζεκεία ηνπ πεδίνπ ηα νπνία παξνπζηάδνπλ 
έληνλα ζεκάδηα εγθαηάιεηςεο θαη εξήκσζεο ζε ζρέζε κε ηελ εηθφλα ηνπο ηα 
πξνεγνχκελα ρξφληα, ζα πξνζπαζήζσ λα δείμσ πσο ε αιιαγή απηή επεξέαζε ζηαδηαθά 
ηε δσή θαη ηελ θαλνληθφηεηα ηνπ εζλνγξαθηθνχ καο πεδίνπ. Ζ πεξηνρή ηνπ δηνηθεηεξίνπ 
κε ηε κεγάιε πιαηεία αθξηβψο κπξνζηά ζην επηβιεηηθφ θηίξην ηνπ Βηηαιηάλν Πνδέιη 
παξνπζηάδεη ηα ηειεπηαία είθνζη ρξφληα έληνλα ζεκάδηα ππνβάζκηζεο πνπ θαίλεηαη λα 
ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηεδάθηζε ηεο πιαηείαο ην 1990.  
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Ζ ζπγθεθξηκέλε πιαηεία θαίλεηαη λα ρηίδεηαη ηελ πεξίνδν ηνπ κεζνπνιέκνπ επί 
δεκαξρίαο Υαξίζηνπ Βακβαθά, ηελ θαηαζθεπή ηεο νπνίαο αλαιακβάλεη ην ηερληθφ 
γξαθείν Αθψλ Κχξνπ. Ζ πιαηεία είλαη έληνλα επηβιεηηθή θαη κνηάδεη λα απνηειεί 
ζπλέρεηα ηνπ Γηνηθεηεξίνπ. ηελ ζρεηηθή βηβιηνγξαθία γηα ηελ Ηζηνξία ηεο 
αξρηηεθηνληθήο ηεο πφιεο  αλαθέξεηαη πσο ε πιαηεία πηζαλφηαηα ρηίδεηαη κε βάζε ηα 
ζρέδηα ηνπ Δκπξάξ γηα ηηο 11 πιαηείεο πνπ ζα είραλ νξγαλσηηθφ ξφιν ζην δίθηπν ησλ 
πνιενδνκηθψλ ραξάμεσλ ηεο πφιεο απνηειψληαο θεληξηθφ ηνπφζεκν απφ ην νπνίν 
μεθηλνχλ αθηηλσληά 11 δξφκνη (Κνιψλαο, Β. 2012). 3 Σν 1990 ν δήκνο Θεζζαινλίθεο 
απνθαζίδεη ηελ αλάπιαζε ηεο πιαηείαο κε ζηφρν ηε δεκηνπξγία ππφγεηνπ παξθηλγθ. Ζ 
αξρηηεθηνληθή κνξθή θαη εηθφλα ηεο πιαηείαο φπσο ηελ γλψξηδαλ νη θάηνηθνη απνδνκείηαη 
νινθιεξσηηθά  θαη νη άλζξσπνη πνπ ηελ έδεζαλ αιιά θαη ην ρηηζκέλν πεξηβάιινλ γχξσ 
απφ απηήλ πνπ ρηίζηεθε κε γλψκνλα ην ζπγθεθξηκέλν ηνπφζεκν κνηάδνπλ λα αλαδεηνχλ 
θαηλνχξγηεο κνξθέο επηθνηλσλίαο θαη επαθήο. Ο ζπγθεθξηκέλνο ρψξνο δελ απνηειεί πηα 
κέξνο ελφο επξχηεξνπ ρψξνπ, αθνχ παξακέλεη πεξηθξαγκέλνο θαη θιεηζηφο εκπνδίδνληαο 
ηελ νπνηαδήπνηε πξφζβαζε ζε απηφλ ηα ηειεπηαία είθνζη ρξφληα. Σαπηφρξνλα φκσο θαηά 
ηνπο πιεξνθνξεηέο ε ζεκεξηλή ηνπ εηθφλα ζπκίδεη έληνλα ην απνηπρεκέλν εγρείξεκα ηεο 
αλάπιαζεο πνπ ηνπο ζηέξεζε ηε ρξήζε θαη ηελ επαθή ηνπο κε ηνλ ζπγθεθξηκέλν ρψξν. Ζ 
πιαηεία σο ‘πιηθφ πξάγκα’ αλνηρηφ ζε θάζε ελδερνκεληθφηεηα δελ ππάξρεη πηα, ππάξρεη 
κφλν ζε επίπεδν θαληαζίαο θαη νπηηθήο αλαπαξάζηαζεο.  

         

Ζ θαηλνχξγηα εηθφλα ηνπ ρψξνπ4 είλαη απηή ησλ ξσκατθψλ αξραηνηήησλ πνπ έθεξε 
ζηελ επηθάλεηα ε αλαζθαθή κε αθνξκή ηελ αλάπιαζε ηεο πιαηείαο ε νπνία δελ 

                                                           
3 Βι. επίζεο ζρεηηθά άξζξα ζην δηαδίθηπν φπσο: http://parallaximag.gr/observatory/plateia-
dioikitirioy-23-hronia-meta-ti θαη http://www.makthes.gr/news/reportage/57818/ 
4 Οη θσηνγξαθίεο ηεο πιαηείαο Γηνηθεηεξίνπ πξνέξρνληαη απφ ζρεηηθέο αλαξηήζεηο  ζ ηηο 
ηζηνζειίδεο http://www.learner.gr/plateies/  θαη  http://parallaximag.gr/observatory/plateia-
dioikitirioy-23-hronia-meta-ti 
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ζπλδέεηαη κε θαλέλα ηξφπν κε ηελ πξνεγνχκελε κνξθή ηνπ ρψξνπ. Έηζη παξακέλνληαο 
αλνινθιήξσηε θαη ‘θιεηζηή’ ζηνπο πνιίηεο δελ επηηξέπεη ηελ επηθνηλσλία θαη ηε δηεπαθή 
ζην ρψξν, απνξπζκίδνληαο ην δίθηπν θαη ηηο θαλνληθφηεηεο ηνπ. Τιηθά ν ρψξνο απηφο ζηα 
πιαίζηα ηνπ δηθηχνπ είλαη πηα ‘άδεηνο’ θαη θελφο πεξηερνκέλνπ παξά ην γεγνλφο φηη ε 
αλαζθαθή ηνπ 1990 αλέδεημε ζεκαληηθά αξραηνινγηθά επξήκαηα πνπ ρξνλνινγνχληαη  
απφ ηνλ 1ν αη. π.Υ θαη ηελ Διιεληζηηθή   επνρή. χκθσλα κε ηηο καξηπξίεο ησλ θαηνίθσλ 
θαη ησλ θαηαζηεκαηαξρψλ ε θαηεδάθηζε ηεο πιαηείαο κε ηα ‘κάξκαξα’ φπσο είλαη 
επξχηεξα γλσζηή ζηνπο Θεζζαινληθείο θαη ηδηαίηεξα ζε θείλνπο πνπ έπαημαλ ζηελ 
πιαηεία φηαλ ήηαλ αθφκα κηθξά παηδηά, δεκηνχξγεζε πξνβιήκαηα, πνιιά καγαδηά 
έθιεηζαλ θαη ε  νηθνλνκηθή αμία ησλ γχξσ θαηνηθηψλ κεηψζεθε δξακαηηθά. Πνιινί 
πιεξνθνξεηέο ζπλδπάδνπλ ηελ θαηεδάθηζε ηεο πιαηείαο ην 1990 κε ηελ έιεπζε ησλ 
πξψησλ νηθνλνκηθψλ κεηαλαζηψλ απφ ηελ Αιβαλία θαη ησλ παιηλλνζηνχλησλ ειιήλσλ 
απφ ηε Γεσξγία νη νπνίνη εθκεηαιιεπφκελνη ηελ νηθνλνκηθή ζπγθπξία λνίθηαζαλ ή 
αγφξαζαλ ζε ρακειέο ηηκέο θαη κε ηε βνήζεηα άηνθσλ δαλείσλ θαηνηθίεο ζηελ πεξηνρή. 
Αξθεηνί αλαθέξνπλ πσο ηε δεθαεηία εθείλε ππάξρεη ε ηάζε ησλ παιηψλ θαηνίθσλ λα 
εγθαηαιείπνπλ ηελ κέρξη ηφηε αθξηβή πεξηνρή πξνθεηκέλνπ λα εγθαηαζηαζνχλ ζε 
λεφδκεηα δηακεξίζκαηα ζηα αλαηνιηθά πξνάζηηα ηεο πφιεο. Παξαηεξνχκε ινηπφλ πσο 
παξάιιεια γεγνλφηα πνπ ζπκβαίλνπλ ζην ρψξν ζπλδένληαη κε θάπνηνλ ηξφπν θαη 
δεκηνπξγνχλ λέεο θαλνληθφηεηεο ζηελ πεξηνρή. Ωζηφζν κειεηψληαο ην πψο δηαπιέθνληαη 
θαη επηθνηλσλνχλ νη δηάθνξνη δξψληεο κέζα ζε έλα δίθηπν αλαθνξάο είλαη δπλαηφ λα 
μεδηπιψζνπκε ηηο ‘γξακκέο δσήο’5 θαη λα αληηιεθζνχκε θαιχηεξα ηε ιεηηνπξγία ηνπ 
δηθηχνπ πνπ κειεηάκε, εληνπίδνληαο θαη πέξα απφ ηηο πξνθαλείο, βαζχηεξεο αηηίεο γηα ηελ 
απνξχζκηζε ηνπ. Μειεηψληαο ηηο ζρέζεηο πνπ αλαπηχρζεθαλ δηαρξνληθά κέζα ζηνλ 
ζπγθεθξηκέλν ρψξν κπνξνχκε κφλν λα δηαπηζηψζνπκε πσο ε νηθνλνκηθή θξίζε ζηελ 
νπνία απνδίδνπλ νη πεξηζζφηεξνη ηελ ζεκεξηλή εηθφλα ηεο πεξηνρήο κε ηα πνιιά θιεηζηά 
καγαδηά θαη ηα εγθαηαιειεηκκέλα θηίξηα θαη δηακεξίζκαηα δελ απνηειεί ηε κνλαδηθή 
αηηία. Δίλαη κάιινλ πεξηζζφηεξν θάπνηα γεγνλφηα πνπ ζπκβαίλνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 
ρξφλσλ ηα νπνία επελεξγνχλ καθξνπξφζεζκα αξλεηηθά  ζην ηξφπν πνπ βηψλεηαη ν ρψξνο 
αθνχ εκπνδίδνπλ ηε ξνή θαη ηελ εμέιημε ηεο φπνηαο δηεπαθήο θαη επηθνηλσλίαο κέζα ζε 
απηφλ. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ηζηνξία ηεο Αζαλαζίαο πνπ δηαηεξεί καγαδί κε είδε πξνηθφο 
επί ηεο Βεληδέινπ. Ζ θαθή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ αγξφηε παηέξα ηεο νδήγεζε ηελ 
νηθνγέλεηα ηεο Αζαλαζίαο λα έξζεη ην 1966 ζηελ Θεζζαινλίθε. Ζ νηθνγέλεηα ηεο 
Αζαλαζίαο  έκεηλε αξρηθά ζηε Μαξηίνπ ελψ αξγφηεξα κεηαθφκηζε ζην θέληξν ηεο πφιεο. 
Ζ Αζαλαζία είλαη ιάηξεο ηνπ θέληξνπ θαη εηδηθά ηεο πεξηνρήο πνπ κειεηάκε ζηελ νπνία 
θαηνηθεί θαη εξγάδεηαη ηα ηειεπηαία ηξηάληα ρξφληα. Σε δεθαεηία ηνπ ΄80 ε Αζαλαζία 
αλνίγεη θαηάζηεκα ξνχρσλ ζηελ νδφ Οιχκπνπ απέλαληη απφ ηελ πιαηεία Γηνηθεηεξίνπ. 
Σελ πεξηνρή ηελ επέιεμε επεηδή είρε ζεκαληηθή εκπνξηθή θίλεζε θαη βξίζθνληαλ ζην 
θέληξν ηεο πφιεο: «ήηαλ κηα ζθχδνπζα εκπνξηθή πεξηνρή, είρε πνιχ θφζκν θαη  ήηαλ 
κέζα ζην θέληξν, δελ ήηαλ δειαδή απηφ εδψ ην πξάγκα».  Γηα ηελ Αζαλαζία ζεκείν 
αλαθνξάο ήηαλ ε επηβιεηηθή πιαηεία γχξσ απφ ηελ νπνία ππήξραλ πνιπηειέζηαηα 
δηακεξίζκαηα θαη αθξηβά καγαδηά. Ζ «Μπνπηίθ» φπσο ηελ νλνκάδεη είρε αθξηβά ξνχρα 
θαη απεπζχλνληαλ ζηελ κεζαία ηάμε, ε νπνία φπσο ιέεη ε Αζαλαζία ήηαλ πνιχ θαιά 
νηθνλνκηθά ηφηε: «Δίρε θφζκν εδψ, είρε ην ππνπξγείν, είρε ην δήκν εδψ πέξα, είρε 
                                                           
5 Ο φξνο αλήθεη ζηνλ Tim Ingold θαη αθνξά ζηελ αλάιπζε ηνπ πεξί πιέγκαηνο, βι. (Ingold, T., 
2007) 



188

θάπνηεο ππεξεζίεο, πεγαηλνεξρφηαλ ν θφζκνο, ηψξα είλαη φια έξεκα εδψ πέξα». Απφ ην 
1990 κεηά ηελ θαηεδάθηζε ηεο πιαηείαο παξαηεξεί ε Αζαλαζία κηα κεηαθίλεζε ησλ 
παιαηψλ θαηνίθσλ ζε πνιπηειή πξνάζηηα φπσο ην παλφξακα θαη ην σξαηφθαζηξν «είλαη ε 
επνρή πνχ παίξλνπκε κεδνλέηεο αθήλνπκε ην θέληξν θαη κεηαθνκίδνπκε παλφξακα (…). 
Ζ κεζαία ηάμε πάεη λα γίλεη κέγαιναζηηθή (…). Ξεπεξλνχκε απηφ ηνπ εμήληα λα πάξσ 
έλα δηακεξηζκαηάθη θαη λα αζηηθνπνηεζψ ζηελ πφιε θαη γίλνκαη κεζαία ηάμε θαη πάλσ». 
Καηά ηελ Αζαλαζία ε νηθνλνκηθή πνιηηηθή ηεο δεθαεηίαο ηνπ ΄80 πνπ επηηξέπεη κηα 
επκάξεηα ζηα κηθξνκεζαία ζηξψκαηα έρεη καθξνπξφζεζκα θαη ηδηαίηεξα κεηά ην 1990 σο 
απνηέιεζκα ηελ εξήκσζε ηνπ θέληξνπ θαη ηελ έιεπζε ζηελ πεξηνρή αλζξψπσλ κε 
κεηαλαζηεπηηθφ ππφβαζξν αιιάδνληαο έηζη ηειείσο ηελ θνηλσληθή ζχζηαζε ηεο πεξηνρήο. 
Ζ Αζαλαζία κεηαθηλείηαη κεηά ηελ θαηεδάθηζε ηεο πιαηείαο ζηε Βεληδέινπ ζε έλα απφ ηα 
ηζφγεηα θαηαζηήκαηα ηνπ εγθαηαιειεηκκέλνπ πηα θηηξίνπ ηεο θιηληθήο Αλδξεάδε κε 
κπνξψληαο λα αληηκεησπίζεη ηελ πηψζε ηνπ ηδίξνπ πνπ αθνινπζεί ηελ έλαξμε ησλ 
αλαζθαθψλ ζηελ πιαηεία. Έθηνηε φπσο καο ιέεη ηα πξάγκαηα είλαη πνιχ δχζθνια εηδηθά 
ην ρεηκψλα πνπ καο πέξαζε. Μεηά ηηο ηέζζεξηο θιεηδψλεηαη κέζα ζην καγαδί θαζψο 
θνβάηαη κελ ηεο επηηεζνχλ φπσο ζπλέβε θαη ζηα δχν καγαδηά πνπ βξίζθνληαη δεμηά θαη 
αξηζηεξά ηεο. Ζ Αζαλαζία θαιείηαη θαζεκεξηλά λα απαληήζεη φρη γηα ην πψο πάλε νη 
δνπιεηέο αιιά γηα ην αλ  είλαη  θαη ζα ζπλερίδεη λα είλαη αλνηρηή αθφκα.  

Έλα δεχηεξν ζεκείν ηνπ πεδίνπ κε έληνλα ζεκάδηα εγθαηάιεηςεο είλαη ε νδφο 
Βεληδέινπ θαη ζπγθεθξηκέλα ην θνκκάηη εθείλν ζην νπνίν βξίζθνληαη ε ‘άδεηα’ πηα 
θιηληθή Αλδξεάδε θαη ε πιαηεία ηνπ Μπηη Παδάξ.  
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Σν θηίξην ηεο  ‘θιηληθήο Αλδξεάδε’6 παξακέλεη ‘άδεην’ απφ ην 1986. Ζ θιηληθή 
θαίλεηαη πσο έθιεηζε εμαηηίαο ησλ  νηθνλνκηθψλ πξνβιεκάησλ αιιά θαη ηνπ ζαλάηνπ ηνπ 
ίδηνπ ηνπ ηδηνθηήηε. Πάξα πνιινί πιεξνθνξεηέο πέξαλ απηψλ πνπ λνηθηάδνπλ ηα 
θαηαζηήκαηα ζην ηζφγεην ηεο θιηληθήο αλαθέξζεθαλ ζηελ ζεκαληηθφηεηα ηεο. Ζ θιηληθή 
θαίλεηαη λα είρε έληνλε επηζθεςηκφηεηα θαη απνηεινχζε ζεκείν αλαθνξάο γηα ηελ 
Θεζζαινλίθε. Πνιινί άλζξσπνη ζηελ πεξηνρή ζπκνχληαη ηελ θίλεζε πνπ ππήξρε ζηε 
Βεληδέινπ εμαηηίαο ηεο θιηληθήο, πνιινί κνπ δηεγνχληαη πξνζσπηθέο ηζηνξίεο πνπ 
αθνξνχλ βέβαηα ζε άζρεκεο ζηηγκέο ηνπο θαηά ηηο νπνίεο ρξεηάζηεθε λα λνζειεπηνχλ 
ζηελ ζπγθεθξηκέλε θιηληθή.   

 

Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην ηζηνξηθφ γεγνλφο ηεο δνινθνλίαο ηνπ νδεγνχ 
Σάζνπ Σάζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο απεξγίαο ηεο 9εο Μαΐνπ ηνπ 1936 ηνλ νπνίν νη εξγάηεο 
κεηαθέξνπλ πάλσ ζε κία πφξηα ζηελ θιηληθή Αλδξεάδε φπνπ δηαπηζηψλεηαη ν Θάλαηνο 
ηνπ. ηε ζπλέρεηα νη εξγάηεο ζπλερίδνπλ ηελ πνξεία ηνπο αλεβαίλνληαο πξνο ην 
δηνηθεηήξην κεηαθέξνληαο ην λεθξφ ζψκα ηνπ Σάζε.7 Ζ γλσζηή απηή ζε φινπο ηζηνξία 
πνπ ελέπλεπζε θαη ηνλ Ρίηζν πξνθεηκέλνπ λα γξάςεη ηνλ επηηάθην έιαβε ρψξα ζηε 
ζπγθεθξηκέλε θεληξηθή θαη ηδηαίηεξα δσληαλή ηφηε πεξηνρή. Ζ αθήγεζε ηεο Ηζηνξίαο 
κνηάδεη αδχλαηε δίρσο ηα νλφκαηα ησλ ηνπνζήκσλ πνπ επηηξέπνπλ ζε θείλνπο πνπ δελ 
έδεζαλ ην γεγνλφο λα ην εληάμνπλ ρσξηθά ζην ζψκα ηεο πφιεο. Σα ηειεπηαία 20 ρξφληα ν 
ρψξνο είλαη  ‘άδεηνο’ απνηειψληαο έλα μεραζκέλν θνπθάξη ζην θέληξν ηεο πφιεο.  Γηα 
                                                           
6 Ζ θσηνγξαθία ηεο παιηάο θιηληθήο Αλδξεάδε αλήθεη ζην θέληξν Ηζηνξίαο Θεζζαινλίθεο  θαη 
πξνέξρεηαη απφ ην θσηνγξαθηθφ αξρείν ηεο  Άλλαο Θενθπιάθηνπ.  Οη θσηνγξαθίεο ηεο θιηληθήο 
Αλδξεάδε φπσο είλαη ζήκεξα απνηεινχλ κέξνο ηεο εζλνγξαθηθνχ πιηθνχ θαη ηξαβήρηεθαλ ην 
θαινθαίξη ηνπ 2012. 
7 Ζ ηπραία αλαδήηεζε ζην δηαδίθηπν πιεξνθνξηψλ γηα ηελ θιηληθή Αλδξέαδε κε νδήγεζε ζε 
αξθεηά θείκελα πνπ αθνξνχλ ηνλ Δπηηάθην ηνπ Γηάλλε Ρίηζνπ, ζηα νπνία γίλεηαη αθξηβήο 
πεξηγξαθή ηνπ γεγνλφηνο πνπ έιαβε  ρψξα εληφο ηνπ εζλνγξαθηθνχ καο πεδίνπ θαη ζην νπνίν 
πξσηαγσληζηνχλ ηα ζεκεξηλά ‘άδεηα’ πιηθά πξάγκαηα: 
http://www.astrosparalio.gr/?a=singlearticle&id=1435 
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ηνπο πιεξνθνξεηέο φκσο ε δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ζπγθεθξηκέλεο θιηληθήο απνηειεί 
κεγάιν πιήγκα γηα ηελ πεξηνρή, ζχκθσλα κε θάπνηνπο ην εγθαηαιειεηκκέλν θηίξην ηεο 
θιηληθήο ζεκαηνδφηεζε ηελ έλαξμε ηεο δχζθνιεο επνρήο γηα ην πνιπζχρλαζην ηφηε παιηφ 
εκπνξηθφ θέληξν ηεο Θεζζαινλίθεο.  

 

 

Σα ‘άδεηα’ πιηθά πξάγκαηα ζην ρψξν εκθαλίδνληαη ζηηο δηεγήζεηο ησλ πιεξνθνξεηψλ 
πάληνηε φηαλ ε ζπδήηεζε πεγαίλεη ζηελ παξνχζα νηθνλνκηθή θαηάζηαζε. Όια ηα ‘άδεηα’ 
πηα θαη ‘θιεηζηά’ γηα ηνλ θφζκν ηεο πεξηνρήο ηνπφζεκα θαίλεηαη λα απνηεινχλ αλελεξγά 
κέξε ελφο φιν θαη πεξηζζφηεξν απνζπληεζεηκέλνπ δηθηχνπ. Δλδηαθέξνλ απνηειεί ην 
γεγνλφο πσο πάληνηε ε αλαθνξά ηνπ ελφο νδεγεί ηνπο πιεξνθνξεηέο ζρεδφλ απηφκαηα 
ζηελ αλαθνξά θάπνηνπ άιινπ  άδεηνπ θαη εγθαηαιειεηκκέλνπ ηέηνηνπ θηηξίνπ ζηελ 
πεξηνρή ζαλ ην έλα γεγνλφο λα ζπλδέεηαη κε θάπνην ηξφπν κε ην άιιν θαη φια καδί λα 
επεξεάδνπλ ην φιν.  

Σέινο δχν άιια ηνπφζεκα κε ηδηαίηεξν βάξνο θαη ζεκαζία γηα ηελ πεξηνρή πνπ 
κειεηάκε είλαη ην ηέκελνο Υακηδά Μπέε θαη ην Καξαβάλ εξάη8 ζηε ζπκβνιή ησλ νδψλ 
Βεληδέινπ θαη Δγλαηία πάλσ απφ ηε γλσζηή αγνξά ‘Μπεδεζηέλη’. Ζ εθθέλσζε ησλ δχν 
θηηξίσλ εμαηηίαο δηαθνξεηηθψλ γεγνλφησλ ζε δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο ζηηγκέο θαίλεηαη πσο 
ήηαλ θαζνξηζηηθή γηα ηελ πιήξε εξήκσζε ηεο γλσζηήο ζπλνηθίαο ‘Υακηδά Μπεή’ θαη ηνπ 

                                                           
8 Ζ θσηνγξαθία ηνπ Υακηδά Μπέε φηαλ αθφκα ιεηηνπξγνχζε σο εκπνξηθφο ρψξνο θαη 
θηλεκαηνγξάθνο πξνέξρεηαη απφ ηελ ηζηνζειίδα http://sobraluz.blogspot.gr/2009/02/2.html 
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δηάζεκνπ γηα ηα θζελά ππνδήκαηα πεδφδξνκνπ ηεο Ρεκπέινπ. Ζ ζεκαληηθφηεηα ησλ δχν 
θηηξίσλ έγθεηηαη ζην γεγνλφο πσο πάλσ ηνπο απνηππψλνληαη δηάθνξεο εθθάλζεηο ηεο 
ηζηνξίαο ηεο πφιεο απφ ηελ νζσκαληθή κέρξη ηε ζχγρξνλε επνρή ηεο. Σα ζπγθεθξηκέλα 
θηίξηα πέξαζαλ απφ δηάθνξεο θάζεηο ζε φηη αθνξά ηε ρξήζε ηνπο ε νπνία θάζε θνξά 
εμππεξεηνχζε ηελ θαλνληθφηεηα ηνπ δηθηχνπ ηνπ νπνίνπ απνηεινχζαλ αλαπφζπαζην 
ιεηηνπξγηθφ θνκκάηη.  

 

 

Σν ζεκεξηλφ Καξαβάλ ζεξάη μεθηλά λα ρηίδεηαη ην 1924 ζηα ζρέδηα ηνπ αξρηηέθηνλα 
Γειιαδέζηηκα πάλσ αθξηβψο ζηε ζέζε πνπ βξίζθνληαλ ην Büyük Kervansarayi ην νπνίν 
θαηαζηξάθεθε απφ ηελ ππξθαγηά ηνπ 1917. (Αλδξνχδεο Π., 2006. 19: 124)   Σν Καξαβάλ 
ζεξάη είλαη έλα ηεξάζηην θηίξην πνπ θαηαιακβάλεη έλα νιφθιεξν νηθνδνκηθφ ηεηξάγσλν 
δεισηηθφ ηεο ζεκαζίαο ηνπ γηα ηελ πφιε ηεο Θεζζαινλίθεο. Σν παιαηφηεξν θηίξην 
θαίλεηαη απφ ηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία πσο ρηίζζεθε ηνλ 15ν αηψλα επί Βαγηαδίη Β΄ θαη 
απνηεινχζε ην κεγαιχηεξν ράλη ζηα Βαιθάληα. (Αλδξνχδεο Π., 2006. 19: 108-117)  Ζ 
θαηαζθεπή ηνπ ζεκεξηλνχ θηηξίνπ νινθιεξψζεθε ηε δεθαεηία ηνπ ΄50 φπνπ θηινμέλεζε 
κέρξη θαη πξηλ ιίγα ρξφληα ην Γήκν Θεζζαινλίθεο. ήκεξα ελ κέζσ θξίζεο θαίλεηαη πσο 
είλαη αδχλαην γηα ηνπο ηδηνθηήηεο ηνπ λα ην αμηνπνηήζνπλ κε απνηέιεζκα λα απεηιείηαη 
λα θαηαζηξαθεί αθνχ ηα ηειεπηαία ρξφληα αθφκα θαη φηαλ θηινμελνχζε ηηο ππεξεζίεο ηνπ 
Γήκνπ δελ είρε γίλεη θακία πξνζπάζεηα λα ζπληεξεζεί.  Μπξνζηά απφ ην Καξαβάλ ζεξάη 
είλαη ρηηζκέλν απφ ηνλ 15ν αηψλα ην Hamza Bey Camii, ην νπνίν κεηά ηελ αληαιιαγή ησλ 
πξνζθχγσλ θαη ηελ απφιπηε εμαθάληζε ηνπ κνπζνπικαληθνχ ζηνηρείνπ ηεο πφιεο πέξαζε 
ζε αρξεζηία κέρξη ηειηθά λα αμηνπνηεζεί κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν κέζα ζηνλ 20ν αηψλα. 
Φαίλεηαη πσο ε ρξήζε ηνπ σο θηλεκαηνγξάθνο κε ην φλνκα ‘Αιθαδάξ’ ζεκαηνδφηεζε κηα 
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θαηλνχξγηα επνρή γηα ην θηίξην ε νπνία άθεζε αλεμίηεια ηα ζεκάδηα ηεο ηφζν επάλσ ηνπ 
φζν θαη ζηνλ θφζκν πνπ ην έδεζε. Σα ηειεπηαία ρξφληα κε αθνξκή ηηο αλαζθαθέο πνπ 
έθεξαλ ζηελ επηθάλεηα νη εξγαζίεο ηνπ κεηξφ αιιά θαη ηελ αλαζηήισζε ηνπ ίδηνπ ηνπ 
ηεκέλνπο, παξακέλεη εξκεηηθά θιεηζηφ θαη απξνζπέιαζην εμαηηίαο ηεο πιηθήο 
νξηνζέηεζεο ηνπ κε ιακαξίλεο θαη ηεο εθθέλσζεο ηνπ απφ ηελ ζχγρξνλε ηζηνξία ηνπ.  

     

 

χκθσλα κε ηνπο πιεξνθνξεηέο ηα ηειεπηαία δέθα ρξφληα παξαηεξείηαη κηα δηαξθήο 
ππνβάζκηζε ηεο πεξηνρήο, πνιινί θαηαζηεκαηάξρεο αλαγθάζηεθαλ λα θιείζνπλ ηα 
καγαδηά ηνπο θαζψο ήηαλ πιένλ δχζθνια πξνζεγγίζηκα εμαηηίαο ησλ ιακαξηλψλ πνπ 
δεκηνπξγνχλ πξαγκαηηθά πνιιά πξνβιήκαηα ηφζν ζε θείλνπο πνπ επηζπκνχλ λα 
πξνζεγγίζνπλ ηε πεξηνρή πεδή φζν θαη ζε θείλνπο πνπ ζπλήζηδαλ λα έξρνληαη κε ην 
απηνθίλεην. Πξνθεηκέλνπ λα αλαζηεισζεί ην ηέκελνο ρξεηάζηεθε λα εθθελσζεί απφ 
εθείλνπο πνπ λνίθηαδαλ ηα ηειεπηαία ρξφληα καγαδηά εληφο ηνπ κλεκείνπ γεγνλφο πνπ 
επεξέαζε αξθεηά ηελ επηζθεςηκφηεηα θαη  ζηα γχξσ καγαδηά. χκθσλα κε πιεξνθνξεηή, 
ν νπνίνο δηαηεξεί θαηάζηεκα ζην θαξαβάλ ζεξάη απνηειψληαο ηελ ηξίηε γεληά ζηελ 
ηζηνξία ηεο κηθξήο νηθνγελεηαθήο επηρείξεζεο ηνπ, ρξεηάζηεθε γηα πξψηε θνξά ζηα 80 
ρξφληα ιεηηνπξγίαο ηνπ λα ηνπνζεηεζεί ζηφξη ζηελ βηηξίλα ηνπ θαηαζηήκαηνο ην νπνίν 
θαηεβάδεη ελψ ίδηνο βξίζθεηαη κέζα θαη εξγάδεηαη, εμαηηίαο ηεο επηθηλδπλφηεηαο ηεο 
πεξηνρήο. Ο ίδηνο αλαπνιεί ηα ρξφληα πνπ ην ‘Αιθαδάξ’ θηινμελνχζε ζην εζσηεξηθφ ηνπ 
φια εθείλα ηα θαηαζηήκαηα ηα νπνία φπσο ραξαθηεξηζηηθά ιέεη θξαηνχζαλ ην κλεκείν 
δσληαλφ. Φνβάηαη πσο ε αλαζηήισζε ηνπ θηηξίνπ θαη ε ‘κλεκεηνπνίεζε’ ηνπ ζα νδεγήζεη 
ζηελ απνλέθξσζε ηνπ θαη ζηελ κε αλαζηξέςηκε απνξχζκηζε ηεο ήδε αξθεηά 
επηβαξεκέλεο νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά πεξηνρήο.9 

                                                           
9 Οη θσηνγξαθίεο απφ ηελ γεηηνληά ηνπ «Αιθαδάξ» πξνέξρνληαη απφ ην εζλνγξαθηθφ πιηθφ ηεο 
έξεπλαο. 
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 Όινη νη ρψξνη πνπ πεξηγξάςακε είλαη πιηθέο νληφηεηεο πνπ ε αηθλίδηα απνθνπή ηνπο 
απφ ην δίθηπν ζρέζεσλ ζην νπνίν ζπκκεηείραλ ηηο έρεη θαηαζηήζεη αδξαλείο θαη 
αλελεξγέο επεξεάδνληαο θαη απνξπζκίδνληαο ζπλνιηθά ηελ πεξηνρή πνπ κειεηάκε. Οη 
πξσηαγσληζηέο καο ληψζνπλ λα απεηιείηαη απηφ πνπ κε ηφζν θφπν έρηηζαλ ηφζα ρξφληα 
ζηεξηδφκελνη ζηελ εκπνξηθφηεηα θαη ηελ ζεκαληηθφηεηα ηεο πεξηνρήο πνπ είραλ επηιέμεη 
αιιά θαη ζηηο κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο. Νηψζνπλ αδχλακνη θαη απνκνλσκέλνη, αβνήζεηνη 
κπξνζηά ζηελ ζπλερηδφκελε απνξχζκηζε πνπ επηηείλεηαη δεδνκέλεο ηεο νηθνλνκηθήο 
θξίζεο. Πνιιά είλαη πηα ηα ‘αδεηα’ πιηθά πξάγκαηα πνπ πξνζηίζεληαη ζηε ιίζηα ησλ 
ζπκάησλ ηεο νηθνλνκηθήο ζπγθπξίαο ηα νπνία δηακνξθψλνπλ ηελ εηθφλα κηαο πεξηνρήο 
πνπ βξίζθεηαη ζε θξίζε. Ωζηφζν ε παξαπάλσ αλάιπζε καο επηηξέπεη λα 
πξνβιεκαηηζηνχκε ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο νξηζκέλσλ επηινγψλ πνπ έκνηαδαλ αξρηθά 
αζψεο θαη κεκνλσκέλεο  νη νπνίεο ηειηθά επέθεξαλ ζπλνιηθά δξακαηηθέο αιιαγέο ζηελ 
θαλνληθφηεηα ηνπ εζλνγξαθηθνχ καο πεδίνπ πξηλ αθφκα ε νηθνλνκηθή θξίζε 
δεκηνπξγήζεη λέα δεδνκέλα γηα φινπο ηνπο έιιελεο. Σα πιηθά πξάγκαηα  φπσο θαη νη 
άλζξσπνη ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζε έλα δίθηπν ζρέζεσλ ην νπνίν ηειηθά θηλδπλεχεη πάληα 
εθ λένπ λα απνξπζκηζηεί φηαλ παξεηζθξένπλ ζε απηφ εμσηεξηθνί δξψληεο πνπ δελ 
αληηιακβάλνληαη πιήξσο ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ ρψξνπ, επηζπκψληαο λα επηβάιινπλ «απφ ηα 
πάλσ», σο ελ δπλάκεη ζσηήξεο, ηηο δηθέο ηνπο ‘ηδενιεςίεο’. Ζ ζεκεξηλή νηθνλνκηθή θξίζε 
είλαη θαη απηή κηα απφ ηηο πνιιέο θάζεηο ζηε δσή ηνπ δηθηχνπ πνπ κειεηάκε, αλ ζέινπκε 
λα ην πξνζηαηεχζνπκε απφ ηηο ζπλέπεηεο ηεο ζα πξέπεη ίζσο πξψηα λα θαηαλνήζνπκε 
ηνπο ιφγνπο πνπ ε ζπγθεθξηκέλε νηθνλνκηθή ζπγθπξία επηδξά αξλεηηθά ζηε εχξπζκε 
ιεηηνπξγία ηνπ, αλαδεηψληαο πξσηίζησο ηνπο δξψληεο θαη ηνπο ηξφπνπο πνπ δηαρξνληθά 
απηνί ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο ζην ζπγθεθξηκέλν πιαίζην αλαθνξάο. 
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